
I

- - - - - - - - - - - - - - - -

SmartaSmarta
seniorerseniorer
styrketränarstyrketränar

Jubileums
fonden 
ändrar 
inriktning 

L U N D S  
U N I V E R S I T E T  

M E D D E L A R  

N U M M E R  5  
M A J  2 0 0 4  

Å R G Å N G  3 7  

Till Lund 
från 
världens 
operahus 



II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lunds universitets tidskrift LUM utkom första 
gången 1968. Den når i dag samtliga anställda och 
nästan lika många utanför universitetet. LUM har en 

Informationsenheten Lunds universitet 
Box 117, 221 00 Lund 
Fax: 046-222 47 11 

E-post: LUM@info.lu.se 

Redaktion: 

046-222 95 24, Maria.Lindh@info.lu.se 

046-222 70 08, Eva.Johannesson@info.lu.se 

046-222 31 58, Britta.Collberg@info.lu.se 

046-222 03 16, Petra.Francke@info.lu.se 

naturvetenskap 
046-222 94 58, Goran.Frankel@info.lu.se 

Christer Hjort, 

Annonser: 
tomat annonsbyrå, tel 046-13 74 00/02 

fax 046-5400150 
e-post PC: info@tomat.se 
e-post Mac: material@tomat.se 

, meddelanden: 
Eva Mattisson: 046-222 70 10 
e-post: Eva.Mattisson@info.lu.se 

Anställda vid LU får LUM gratis. 

Anställda anmäler ändringar till katalogansvariga vid 
institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgif

Nästa LUM: 

ISSN: 0345-7354 

Omslag: 
Kennet Ruona. Ur den nyutkomna ”Boken om 

L U N D S  U N I V E R S I T E T  

M E D D E L A R  

upplaga på 12.800 ex och utkommer med 11 nr per år. 

Adress: LUM 

Internpost: Hs 31 

LUM på nätet: www.lu.se/info/lum/Lum.html 

Maria Lindh, redaktör och layout insidor 

Eva Johannesson, ansvarig utgivare 

Ingela Björck, forskningsjournalist 
046-222 76 46, Ingela.Bjorck@info.lu.se 

Britta Collberg, journalist 

Petra Francke, journalist och layout färgsidor 

Göran Frankel, forskningsjournalist 

Ulrika Oredsson, journalist 
046-222 70 28, Ulrika.Oredsson@info.lu.se 

046-222 70 15, Christer.Hjort@upv.lu.se 

www.tomat.se 

Prenumerationer, notiser

Enskilda abonnenter – 190 kr/11 nr. Inbetalas på 
postgirokonto 15650-5 med angivande av 
”Prenumerationsavgift för LUM” samt namn & adress. 

Adressändring: 

ter till LUM, gamla adressrutan bifogas. 

Tryck: VTT Grafiska i Vimmerby 

11 juni. Manusstopp: 28 maj. 

Seniorträning på Gerdahallen. Foto: 

Gerdahallen” av Arne Berge och Kennet Ruona. 

Innehåll 

III Kluster viktigare än låg skatt 
Enligt traditionell ekonomisk teori flyttar företag dit skatterna är 
lägst. Men lundaekonomer tror inte att teorin stämmer helt. 
Företag föredrar nämligen ofta att ligga i kluster, dvs. geografiskt 
samlade i samma bransch. Klustrens fördelar kan uppväga 
nackdelarna med höga skatter, tror forskarna. 

VI Alla kan bli starkare 
Styrketräning är ingen omöjlighet ens i höga åldrar. Det menar 
rehabiliteringsmedicinaren Jan Lexell. Han tycker också att man 
tidigare varit onödigt försiktig i rehabiliteringen av sjuka, och ska 
nu starta en studie av styrketräning för strokepatienter. 

IX Förlorare i kunskapssamhället 
Kunskapssamhället skapar en konkurrenskultur som slår ut även 
dem som utbildar sig. Den slutsatsen drar fem lundaetnologer i en 
ny bok, med exempel från näringsliv, arbetsmarknad, skola och 
universitetsvärld. Ändå är utbildning vägen till ett bättre samhäl
le, kommenterar LU-professorerna Tapio Salonen och Leif 
Edvinsson etnologernas undersökning. 

XIV Följer fåglar med radar 
Flygmeteorologen Bertil Larsson har utsetts till hedersdoktor vid 
Naturvetenskapliga fakulteten bl.a. för sina insatser i ornitologisk 
forskning – trots att han påstår att han inte ens kan skilja på de 
vanligaste fågelarterna. Däremot är han en fena på att hjälpa 
ornitologerna att utforska fåglarnas förflyttningar med hjälp av 
radar och eleganta datorprogram. 

XVI Hallå Louise Stjernberg… 
… som i juni disputerar på en avhandling i folkhälsovetenskap 
om det aktuella ämnet fästingar. 



KLUSTER

hejdar skatteflykten


Sverige riskerar att förlora både industri, kapital och välutbildad

arbetskraft till de nya medlemsländerna i EU. Enda sättet att

hindra flykten är att sänka skatterna, hävdar många ekonomer.

    Men forskare i Lund vill nyansera bilden. Företag inom samma

bransch mår bra av att verka i geografiskt koncentrerade regio

ner, s.k. kluster. Det finns flera stora kluster i Sverige, och för

delarna kan uppväga höga skatter, tror forskarna.


Gå i kluster! Ett kluster är 
när många företag inom 
en bransch ligger geo
grafiskt samlade och 
koncentrationen resul
terar i en dynamisk 
utveckling. 
ILL: PETTER LÖNEGÅRD. 

III 



”Klustrets fördelar växer med ökad ekonomisk integration. Det leder samtidigt 

till en tröghet hos företagen – det ska mycket till för att de ska bryta upp från 

välfungerande kluster och flytta t.ex. till ett lågskatteland i Baltikum.” 

Fredrik Andersson är 
huvudansvarig för ett 
projekt som ska utforska 
följderna av den ekono
miska integrationen för 
den nationella 
finanspolitiken. 

Karin Olofsdotter har 
studerat skattekonkurrens 
i ett 20-tal OECD-länder 
under åren 1970–97. 

Sveriges möjligheter att driva en självstän
dig ekonomisk politik har minskat sedan 
vi gick med i EU, men också till följd av 
den allmänna globaliseringen av ekono

min – det är de flesta överens om. När nu EU 
utökats med tio nya medlemsstater och den inre 
marknaden vuxit ytterligare ökar trycket på den 
nationella finanspolitiken. Sverige har inget annat 
val än att harmonisera sina skatter med övriga 
EU-länder, hävdar alltså många ekonomer, och på 
samma sätt låter det i flera andra av de äldre med
lemsstaterna. 

Alla håller dock inte med till hundra procent. 
Det kan finnas utrymme för att ta ut substantiel
la skatter av bolagen även i ett ekonomiskt inte
grerat Europa, hävdar forskare i Lund. Det är fem 
nationalekonomer som fått 3,7 miljoner kronor 
från Vetenskapsrådet för att under tre år utfors
ka följderna av den ekonomiska integrationen för 
den nationella finanspolitiken. Huvudansvarig för 
projektet är professor Fredrik Andersson och 
övriga är Carl-Johan Belfrage, Fredrik Gallo, Åsa 
Hansson och Karin Olofsdotter, alla doktorer i 
nationalekonomi. 

Projektet går bland annat ut på att ta reda på 
hur ekonomisk integration mellan länder och fö
rekomsten av kluster påverkar varandra. Forskar
na vill se vilket handlingsutrymme det ger staten, 
dvs. vilka skatter som är möjliga att ta ut, utan att 
det drabbar landet i form av företags- och arbets
kraftsflytt. 

Dynamisk koncentration 
Ett kluster är när många företag inom en bransch 
ligger geografiskt samlade och koncentrationen 
resulterar i en dynamisk utveckling. Företagen har 
tillgång till en anpassad infrastruktur och nära till 
underleverantörer, kunder, kommunikationer och 
service, men också till konkurrenter som de kan 
hålla ett öga på och sporras av. 

Den klassiska nationalekonomin reducerar den 
ekonomiska verkligheten till abstrakta modeller, 
där rationella aktörer agerar oberoende av varan
dra för att uppnå bästa möjliga ekonomiska för
hållanden. 

Sådana sammanhållande relationer som man 
ser i kluster ryms inte i den gamla teorin, men det 
vill lundaforskarna nu ändra på. Lundaforskarna 
gör i sin analys av skatter ett första försök att 
kombinera klassisk nationalekonomisk teori med 

insikter som uppnåtts inom den forskningsgren 
som kallas ny ekonomisk geografi. 

– Utifrån den klassiska teorin leder ökad eko-
nomisk integration, raserade gränser och handels
hinder, till att kapital och attraktiv arbetskraft 
flyttar dit där skatterna är lägst. Detta i sin tur 
antas pressa ner skatterna överallt; det blir en 
kapplöpning mot botten, ”a race to the bottom”, 
förklarar Fredrik Andersson. 

Flera faktorer påverkar 
Den nya ekonomiska geografin visar dock att det 
finns en rad andra faktorer som påverkar möjlig
heten att beskatta företag och arbetskraft. 

– Klustrets fördelar växer med ökad ekono-
misk integration. Det leder samtidigt till en trög
het hos företagen – det ska mycket till för att de 
ska bryta upp från välfungerande kluster och flyt
ta t.ex. till ett lågskatteland i Baltikum, säger 
Fredrik Andersson. 

– Förutom de fördelar klustret innebär för fö-
retagen kan det förstås finnas andra skäl att godta 
höga skatter, nämligen vad man får för dem t.ex. 
i form av barnomsorg, sjukvård, skolor, subven
tionerad kultur m.m, menar han. 

Forskningsprojektet startade vid årsskiftet och 
ska pågå tre år. En empirisk studie har hittills
gjorts – det är Karin Olofsdotter och Åsa Hans
son som studerat skattekonkurrens i ett 20-tal 
OECD-länder (de flesta EU-länder är med) under 
åren 1970–97. 

Forskarna har fått en viss indikation på att den 
teori som de flesta ekonomer tror på just nu, den 
klassiska skattekonkurrensteorin, inte gäller fullt 
ut i alla lägen. 

IV 



Fram till 1990 tycks den dock stämma. Ökad 
kapitalrörlighet och koncentration av industri och 
kapital tvingar fram skattesänkningar. Men efter 
1990, då man förväntar sig ännu större kapital
rörlighet, finns inte denna ”race to the bottom” 
längre. Det tyder just på att klustrens fördelar slår 
igenom när den ekonomiska integrationen nått yt
terligare ett steg längre, och att det ser ut att mild
ra skattekonkurrensen. 

Skulle de nya staterna därmed inte ha en chans 
att locka till sig kapital och nya företag, för att de 
etablerade klustren är för attraktiva? 

Nej, det tror inte forskarna. 
– Den nya ekonomiska geografin hävdar att 

ökad integration leder till ökade skillnader mel
lan länder. Det kan mycket väl bli så att de nya 
tämligen små medlemsstaterna i EU kan konkur
rera med låga skatter och den vägen få nytt kapi
tal och företag att slå sig ner, men att stora län
der med etablerade och starka tillväxtcentra ändå 
kan behålla vissa höga skatter, tror Karin Olofs
dotter. 

Nationell finanspolitik 
Forskarna ger alltså politikerna ett visst hopp om 
att den nationella finanspolitiken har en framtid. 
Den förlorar i styrka, men inte så mycket som 
man tror. Dock gäller att beskatta rätt källor, för 
att det inte ska drabba den nationella ekonomin. 

– Kapital är lättrörligt, och det anses därför 
allmänt inte bra att beskatta kapital. Därav de 
långt framskridna planerna på att ta bort den 
svenska förmögenhetsskatten, säger Fredrik An
dersson. 

Mindre vanskligt att beskatta är sådant som
fastigheter. Även arbetskraft är trögrörlig, men 
det kan vara oklokt att lägga för höga inkomst
skatter på den mest attraktiva och högutbildade 
arbetskraften, eftersom den antas vara mest rör
lig, enligt ekonomerna. 

Inga bevis för braindrain 
– Men hur man gör där är en politisk fråga. Och 
det finns inga bevis för vare sig braindrain, dvs. 
att vi förlorat högutbildad arbetskraft till utlan
det, eller motsatsen, att de som ”utvandrat” se
dan återvänder – fast båda argumenten har fram
förts i debatten. 

Kanske finns det skäl att överväga olika be
skattningar för att behålla attraktiv arbetskraft, 
menar Fredrik Andersson. 

– I Belgien inkomstbeskattas inte medborgar
na för de dagar de arbetar utanför Belgien. Det 
kan uppfattas som en uppmuntran att arbeta ut
omlands, men ökar också motivationen att inte 
lämna Belgien helt. 

Annons Akademiska hus 

T E X T  &  F O T O :  B R I T T  A  C O L L B E R G  
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Sjukgymnastledd 
seniorstyrketräning på 
Gerdahallen i Lund. 
FOTO: KENNET RUONA. 

”Oavsett från 

vilken nivå trä

ningen börjar 

kan muskelmas

san öka med upp 

till 30 procent – 

lika mycket hos 

äldre som hos 

yngre.” 

Aldrig för sent 
att bygga muskler 

Rehabiliteringsmedicinaren och muskelspecia
listen Jan Lexell har två nyheter att berätta om 
våra muskler. Den dåliga nyheten är att deras 
styrka börjar avta redan i 25-årsåldern, för att 
sedan gå brant nedåt efter 50. Den goda nyhe
ten är att det aldrig är för sent att träna upp sin 
muskelstyrka. 

– I rehabiliteringen av sjuka har man tidigare varit
alldeles onödigt försiktig. Reumatiker gipsades, 
människor med muskelsjukdomar blev tillsagda 
att hålla sig stilla och äldre patienter skulle ta det 
väldigt lugnt. 

– Det tänkandet lever ännu i viss mån kvar. 
Ändå tror jag att nästan alla patientgrupper skulle 
må bra av motion, så länge man belastar kroppen 
lagom mycket, säger Jan Lexell. 

På sjukhem har de gamla fått sitta och kasta 
ballonger eller i bästa fall ärtpåsar till varandra. 
Men så försiktigt behöver det alltså inte alls gå till 
– styrketräning är ingen omöjlighet ens i höga åld-
rar. Jan Lexell fick själv en gång stor uppmärk
samhet på Läkarstämman för en poster med rub
riken ”Bodybuilding för gamla damer”. Och i en 

amerikansk studie hade man stora framgångar 
med styrketräning för riktigt gamla sjukhems
patienter, där den äldsta var över 90 år. 

Jan Lexell har alltid varit personligen intresse
rad av träning, och har varit vetenskaplig sekre
terare i Svensk Idrottsmedicinsk förening. Nu är 
han överläkare på Rehabcentrum Lund-Orup, 
som tillhör Universitetssjukhuset i Lund, men lig
ger på Orupssjukhuset. Han är också lektor vid 
Samhällsmedicinska institutionens avdelning för 
geriatrik. 

Både elitidrottare och gamla 
Från elitidrottare till gamla och sjuka är ett stort 
steg, kan det tyckas. Men idrottsmedicinens kun
skaper om kroppens reaktioner på träning kan 
mycket väl tillämpas på båda grupperna. 

Det som händer i musklerna när man tränar är 
nämligen precis detsamma. Först förändras de 
nervceller som har kontakt med en viss muskel. 
Deras samordning ökar, så att fler nervceller sam
tidigt skickar sammandragningsimpulser till mus
keln. Antalet impulser per sekund och nervcell blir 
också fler. Det är denna förändring som gör att 
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nybörjaren kan glädja sig åt överraskande framsteg 
redan efter någon eller några veckors träning. 

Muskelbyggandet tar lite längre tid, men när 
det kommer i gång kan muskelcellerna öka två– 
tre gånger i storlek. 

– Musklernas byggstenar omsätts hela tiden – 
varje byggsten i en muskel byts ut flera gånger om 
året. Man kan alltså säga att vi varannan månad 
får en ny uppsättning muskler! Det är detta som 
gör det så lätt att påverka musklerna, förklarar 
Jan Lexell. 

När han undersöker patienternas muskulatur 
vid det neuromuskulära forskningslaboratoriet på 
Orupssjukhuset är det bl.a. med hjälp av elektrisk 
stimulering. Personens maximala muskelstyrka 
mäts med en datoriserad utrustning, samtidigt 
som en mycket kort elektrisk impuls ges till sam
ma muskler för att undersöka om det går att få 
fram en ytterligare effekt. 

För friska personer är denna ytterligare effekt 
mycket liten. Normalt kan man med viljans hjälp få 
sina muskler att ge, om inte 100 så i varje fall en bra 
bit över 90 procent, av sin totala kapacitet. Men 
många sjukdomar påverkar nerverna så att de inte 
kan ge tillräckliga impulser till musklerna, vilket 
avspeglas i de elektriska mätresultaten. 

En annan metod är avbildningar med MR
kamera. I genomskärning ser underbenet på en 
yngre människa på MR-bilden ut som en bra biff, 
nästan helt bestående av muskler. På en äldre 
person är ”biffen” omgiven av fett och fläckig av 
insprängt fett och bindväv. Att muskelmassan 
minskar när man blir äldre är normalt, men MR
bilden kan visa om denna muskelförlust blivit 
onormalt hög. 

Alla kan bli starkare 
En äldre människa återfår aldrig sin ungdoms 
muskelmassa. Men alla kan bli starkare. Oavsett 
från vilken nivå träningen börjar kan muskelmas
san öka med upp till 30 procent – lika mycket hos 
äldre som hos yngre. 

– När man börjar träna bör man gå på gym-
met två–tre gånger i veckan. Sedan räcker det med 
en gång i veckan för att bibehålla den ökade styr
ka som uppnåtts, säger Jan Lexell. Han understry
ker också betydelsen av en lagom belastning.

– Är belastningen för låg gör den ingen verkan,
är den för hög kan den vara onyttig. Det bästa är 
att ta hjälp av en instruktör eller en sjukgymnast 
när man börjar. 

Han ska snart starta en studie av styrketräning 
för strokepatienter, vilket han tror mycket på. 
Däremot är styrketräning för t.ex. mycket sköra 
och sedan länge rullstolsbundna sjukhemspatien

ter mindre meningsfullt, eftersom dessa ändå inte 
kommer att kunna gå utan hjälp. 

För dem som kan gå men är svaga i benen kan 
styrketräning däremot vara till stor nytta. Det 
gäller också för alla med hotande benskörhet, 
eftersom denna sjukdom oftast ger problem först 
när man faller och bryter ett ben eller en arm. 
Starkare benmuskler ger bättre balans och mins
kar därmed risken för fall och frakturer. 

Bromsa förfallet 
Men motion och styrketräning är förstås bra även 
för dem som inte är bensköra eller muskelsvaga. 
För yngre personer kan de förebygga benskörhet 
genom att stärka skelettet. För dem som passerat 
50 gäller det att bromsa den nedåtgående muskel-
styrke-kurvan, och för den stora generationen 40
talister handlar det om att hålla sig frisk så länge 
som möjligt. 

– Dagens 70-åringar är betydligt piggare än
vad deras jämnåriga var för några decennier se
dan, säger Jan Lexell. Men det finns fortfarande 
mer att göra. De allvarligare muskelrelaterade 
åldersproblemen, som idag börjar sätta in mellan 
75 och 80 års ålder, skulle kunna skjutas upp med 
ytterligare flera år! 

Jan Lexell skulle vilja se fler äldre på gym, och 
fler gym med särskilda tider för äldre. Gerdahal
len i Lund, som har sjukgymnastledd ”seniorstyr
keträning” en gång i veckan, är ett bra föredöme. 
Eftersom belastningen är individuellt anpassad, så 
kan alla vara med – från den mest otränade till 
den som tränat hela livet. 

Lexells ämne, rehabiliteringsmedicin, finns vid 
alla medicinska fakulteter i Sverige utom vid 
Lunds universitet. Det är 
inte med i LUs läkarutbild
ning och har ingen egen 
avdelning eller akade
misk tjänst. 

– Det är lite konstigt,
eftersom vi på Universi
tetssjukhuset i Lund och 
Orupssjukhuset har en av 
Skandinaviens största re
habiliteringsenheter 
med alla sorters pa
tienter. Men det öka
de antalet äldre och 
funktionshindrade i be
folkningen framöver 
kanske kan bidra till att 
öka intresset för den här spe
cialiteten, hoppas han. 

I N G E L A  B J Ö R C K  

När Jan Lexell undersöker 
patienternas muskulatur vid det 
neuromuskulära forsknings
laboratoriet på Orupssjukhuset 
är det bl.a. med hjälp av 
elektrisk stimulering. 
FOTO: INGELA BJÖRCK. 
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Annons KFS 
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Naturgeografer 
i Lund 
mäter 
koldioxid 
i Sudan 

I februari restes en mast i Su
dan för att mäta koldioxidflö
det mellan mark, vegetation 
och atmosfär. Det finns nu ett 
nät av sådana flödesmätare 
över hela världen. Men inte i 
Afrika – den närmaste flödes
mätaren ligger på 3000 kilo
meters avstånd i Kongo och i 
övrigt finns bara fyra statio
ner i södra Afrika. Det är fors
kare från Centrum för Geo
biosfärsvetenskap i Lund som 
installerat systemet och nu 
kalibrerar det. 

– Mätstationen är viktig efter
som den ligger i Sahelområdet 
söder om Sahara. Sahel bru

kar beskrivas som ett kata
strofområde där öknen stän
digt är på frammarsch, säger 
Jonas Ardö som installerat 
masten. 

Under professor Anders 
Rapps ledning på 1980-talet 
började naturgeografer i Lund 
att studera markförstöringen i 
Sudan. Man fann att talet om 
ökenspridning var kraftigt 
överdrivit. Denna varierade 
med klimat och nederbörd. 
Vissa år ryckte öknen fram, 
andra år drog den sig tillbaka. 

Sedan 1999 har forsk
ningen gått in i en ny fas. Nu 
är man intresserad av vilken 
roll Sahelområdet spelar för 

det regionala och globala kli
matet. Man vill också ta reda 
på hur kolbalansen ser ut i 
området. Hur mycket kol tas 
upp, hur mycket avges? Kan 
områdena i Sahel bli s k kols
änkor där man kan binda kol, 
förbättra odlingsbetingelserna 
och minska flödet av koldi
oxid till atmosfären? 

Frågan är vad som kom
mer att hända med fattiga u
länder när handeln med ut
släppsrättigheter av växthus
gaser börjar. I den första fasen 
fram till 2012 rör det sig bara 
om industriella utsläpp. Men 
sedan hoppas man också kun
na reglera naturliga utsläpp 
genom handel med mark som 
tar upp koldioxid, t ex skogar. 
I torkdrabbade områden som 
Sahel finns inte skogar men 
man kan ändå binda kol med 
olika metoder i markskötsel 
och jordbruk. 

– Vi har antagit att eko
systemet i Sahel är utslitet och 
utarmat på kol. Därmed 
skulle potentialen för att lagra 
kol kunna vara stor där. Fast 
ännu har inte våra data be
kräftat denna hypotes till 
fullo, säger Jonas Ardö. 

Det kan tilläggas att syste
men för flödesmätning består 
av två delar. Den ena är en 
vanlig väderleksstation som 
mäter temperatur, fuktighet, 
vind osv. Den andra sitter 
högt upp på en mast och mä
ter det vertikala flödet av vat
tenånga och koldioxid. Där 
finns också en mätare för 
vindriktningen. Mätningarna 
görs 240 gånger i sekunden 
och syftet är att få fram hur 
stort nettoflödet blir upp eller 
ner vid olika tidpunkter på 
dygnet  samt att  s tudera 
säsongsvariationer. På dagen 
upptas vanligen koldioxiden 
på grund av fotosyntesen. 
Men på natten avges den. 

I Sudan drivs anläggningen 
med solkraft. Projektet har 
bekostats av Vetenskapsrådet 
och Crafoordska stiftelsen. 

G Ö R A N  F R A N K E L  
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R I K S B A N K E N S  J U B I L E U M S F O N D 


torsavhandlingen ska vara ett gesäll
prov. Det är inte nytt i sig, menade Kjell Postdoc nya vinnare 

hos jubileumsfonden 
Blückert, men stiftelsen har hittills – 
trots att man ska stödja forskning, inte 
utbildning – valt att bortse från det, ef
tersom mycket forskning inom huma
niora och samhällsvetenskap bedrivs av 

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 
(RJ) ska från nästa år koncentrera sina 
anslag till färre och betydligt större 
forskningsprogram än tidigare. Syftet 
är att stödja starka forskningsmiljöer. 

Samtidigt diskuteras att dra in stödet 
till doktorander, som hittills ofta finan
sierats i stiftelsens projekt. Istället vill 
man satsa ännu mer på nydisputerade 
forskare, så kallade postdoc. 

Förändringen är ännu bara ett för
slag som stiftelsens styrelse behandlar 
i slutet av maj. 

Första gången Riksbankens jubileums
fond delade ut forskningspengar fanns 19 
ansökningar. Av dem beviljades 17 an
slag. I den senaste ansökningsomgången 
hade man totalt 728 projektansökningar. 
Av dessa fick bara 5–10 procent anslag. 

– Söktrycket har ökat enormt, förkla-
rade Kjell Blückert, forskningssekreterare 
från Riksbankens jubileumsfond, vid ett 
seminarium på Institutionen för kultur
geografi och ekonomisk geografi i Lund. 

Skälet är att högskolesektorn vuxit 
utan att tillräckliga medel tillförts från 
staten för att klara expansionen, menar 
stiftelsen. Allt färre kan forska inom en 
ordinarie universitetstjänst. Samtidigt 
har fallande aktiekurser urholkat stiftel
sens kapital. Detta sammantaget gjorde 
att man beslutade att under 2004 ta 
”time out” och inte dela ut medel till 
nya forskningsprojekt. 

Under tiden har stiftelsen funderat 
över en framtida strategi. Och enligt det 
förslag som kansliet tagit fram blir det 
en förändring som överensstämmer med 
en nationell och europeisk trend, näm
ligen koncentration av stödet till starka 
forskningsmiljöer. 

Ett stort projekt idag, finansierat med 
anslag från den kulturvetenskapliga 
donationen, omfattar 10–12 miljoner 
kronor och löper upp till fyra år. 

Från 2005 kommer ett stort forsk
ningsprogram att ha anslag på cirka 30– 
50 miljoner kronor och löpa över sex år, 
med möjlighet till två års förlängning. 

– Vi vill stödja hela miljöer, inte bara 
enskilda forskare och projekt, förkla
rade Kjell Blückert. 

Det får heller inte bli en satsning ”ut 
i tomma intet”, utan stiftelsen vill för
säkra sig om att det handlar om pro
gram som universiteten är beredda att ta 
emot och eventuellt redan stöder. 

– Det betyder inte att det är universi
teten som ska söka anslag, eller tala om 
vad de vill att vi ska satsa på. Det är 
fortfarande själva forskningsfrågan som 
är viktigast, och det är forskaren själv 
som söker, underströk Kjell Blückert. 

Stöd kommer också att delas ut för 
infrastruktur runt forskningsmiljöerna, 
och även till konferenser, workshops etc. 
med syfte att koppla samman och ini
tiera ny forskning. 

Stödet till doktorander 
En stor förändring, om förslaget går ige
nom, är att stödet till doktorander dras 
tillbaka. Riksbankens jubileumsfond 
har satsat mycket på doktorander – en 
väsentlig del av anslagen från kulturdo
nationen har gått till doktorander inom 
ramen för stora projekt. 

Kursändringen är en strategisk an
passning, menade Blückert. Regeringens 
ambition är att förändra forskarutbild
ningen och anpassa den till andra euro
peiska länders normer inom ramen för 
den så kallade Bologna-processen. Det 
skulle innebära att forskarutbildningen 
blir tre år, men att den föregås av en två
årig obligatorisk mastersutbildning.
Ännu mer än tidigare betonas att dok

doktorander. 
– I  viss mån kommer doktorander i 

slutskedet av avhandlingsarbetet också 
framöver att kunna delta i projekt. Men 
generellt ändrar vi inriktning och satsar 
mer på postdoc. 

Anna Lindhs minne 
Riksbankens jubileumsfond räknar med 
att avsätta 20–30 miljoner kronor per år 
till postdoc-program. Ett stort forsk
ningsprogram om utrikespolitiska frå
gor och säkerhet, till Anna Lindhs min
ne, sker i samarbete med ett par utländ
ska forskningsstiftelser. Det ska omfatta 
cirka 100 postdoc-forskare, inte bara 
från Sverige, och löpa över fyra år. 

I framtiden väljer också stiftelsen – 
om förslaget går igenom – att inte tala 
om tvär- och mångvetenskap som man 
tycker är alltför diffusa begrepp. Istäl
let vill man stödja gränsöverskridande 
forskning i allmänhet, mellan disci
pliner, universitet och länder. 

Nästa ansökningstillfälle blir februari 
2005. Information kommer att finnas 
tillgänglig på Riksbankens jubileums
fonds hemsida: www.rj.se 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

FOTNOT: 2003 fick 5–10 procent av de sökande 
forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond. 
De innebär att 658 projekt fick avslag. Om varje 
avslagen ansökan beräknas ha tagit ungefär en 
månad att färdigställa motsvarar det i tid 55 
helårstjänster! Med en ökad koncentration till 
starka miljöer kommer ännu färre forskare att 
komma ifråga för anslag. I gengäld hoppas stiftel
sen kunna ge dynamiska forskningsmiljöer en ex
tra skjuts och arbetsro. 

F A K T  A  J U B I L E U M S F O N D E N 


Riksbankens jubileumsfond (RJ) startade 1962 
och har sedan dess stött svensk forskning inom 
främst humaniora och samhällsvetenskap med 
sammanlagt 4,5 miljarder kronor. RJ är därmed 
den största forskningsfinansiären utanför univer
siteten och högskolorna inom humaniora och 
samhällsvetenskap.Sedan tio år tillbaka avser stif
telsens forskningsanslag huvudsakligen huma
niora, teologi, samhällsvetenskap och juridik. 

Stiftelsens totala förmögenhet uppgick förra 
året till drygt 7 miljarder kronor och i år delar 
man ut 250 miljoner kronor i forskningsstöd. 

1993 fick stiftelsen ytterligare kapital från 
riksdagen, genom avvecklingen av löntagar
fonderna – den så kallade  Kulturvetenskapliga 
donationen. Under 2004 delas dock inga medel 
ut till nya forskningsprojekt  från den Kultur
vetenskapliga donationen. 
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– Viljeriktningen är klar – stiftelsen vill koncen

Själv kan jag som humanist känna lite kluven till 

vetenskapliga donationen – att suddas ut. Det 
kommer att bli så att RJ delar ut anslag till dels 

inte avslutad, det vill jag understryka. En abso
lut förutsättning för att vi ska dra tillbaka vårt 

Själv tycker jag 

sierade av stiftelsen. 

– Vi är ju positiva till det nya forskarutbildnings
förslaget som helhet. Eftersom det innebär en 
totalfinansiering av doktorandutbildningen från 
statens sida, behöver det inte drabba oss att 
Riksbankens jubileumsfond drar in stödet till 

satsa ännu mer på postdoc. Det är ju ett stort 

sig en öken efter disputationen, med små möj

nansieras med studiemedel. Det kan ses som en 
nackdel för den som vill fortsätta för att sedan 

utbildningssystemet. 

Eva Österberg, 
professor i historia vid 

LU, och ordförande i 
styrelsen för Stiftelsen 

Riksbankens jubileums
fond. 

Johan Modée, 
doktorand

ombudsman, 

B C  

trera sina resurser mer. I den utvärdering som nu 
sker av RJ menar också de tre nordiska utvärde
rarna att det ligger i de ursprungliga anvisning
arna att RJ ska satsa på riktigt stora projekt. 

det, och tycka att också de mellanstora projek
ten har ett värde. 

– I  framtiden kommer skillnaden mellan 
donationerna – Jubileumsfonden och Kultur

mindre, dels riktigt stora projekt. 
– Vad gäller doktorander är diskussionen 

stöd är att regeringen tar ansvar fullt ut för fi
nansieringen av doktoranderna.  
nog att det vore riktigt att doktorander också 
fortsättningsvis ska kunna ingå i projekt finan

doktorander. Tvärtom är det bra att stiftelsen vill 

problem att det för många närmast breder ut 

ligheter att forska vidare. 
– Den tvååriga mastersutbildningen ska fi

doktorera. Men vi menar att rättssäkerhets
fördelarna överväger, detta att man är garante
rad finansiering när man väl är inne i forskar

K O M M E N T  A R E R  

Lunds doktorandkår. 

Åtgärder krävs för underskottet

År 2003 hade universitetet ett under
skott på drygt 80 miljoner kronor. Vid 
universitetsstyrelsens sammanträde 
den 16 april beslutades att alla områden 
ska komma in med förslag till åtgärds
program senast i slutet av augusti. 

– Universitetets ekonomi är visserligen
sund i botten, säger universitetets nya 
planeringschef Sten Wennerström. Men 
en trend av stadigt förbättrade resultat 
har brutits och det är oroande att de 
externa forskningsbidragen minskar. 

Inom den medicinska fakulteten och 
inom LTH har man en hög andel ex
terna medel och det är därför som dessa 
fakulteter tillsammans med den naturve
tenskapliga fakulteten har de största 
besparingskraven. LTHs samlade eko
nomiska resultat slutade på minus 43 

Ett nytt s k learning partnership har in
gåtts mellan Ekonomihögskolan och 
näringslivet. Det är Institutet för ekono
misk forskning och Trelleborg AB som 
enats om att industriföretaget finan
serierar två doktorander och en del av 
handledare under inledningsvis tre år. 

– Ett learning partnership innebär att fors-
kare och företagare arbetar tillsammans 
och det tror vi är bra för bägge parter, 
säger professor Allan T Malm, som ser 
sådana avtal som en viktig strategi för 
Institutet för ekonomisk forskning. 

Det har sedan några år tillbaka ett 
annat sådant avtal tillsammans med 
Svenska Cellulosa Packaging och för
packningslogistik på LTH. Det är ett 

miljoner kronor, medicinarnas på minus 
49 miljoner kronor och naturvetarna 
dras med ett underskott på 19 miljoner 
kronor. 

Samhällsvetarna har ett problem av 
annorlunda karaktär. De har ett för stort 
myndighetskapital, 61 miljoner kronor, 
vilket motsvarar nästan 20 procent av 
årsomslutningen. De måste redogöra för 
rektor hur de på mest lämpliga sätt ska 
använda en större del av myndighets
kapitalet i verksamheten. 

Det samma gäller för Ekonomi
högskolan och för Området för huma
niora och teologi som också har stora 
myndighetskapital. Orsaken till att 
dessa fakulteter har stora myndighets
kapital är bland annat att personal
kostnaderna inte har stigit i förhållande 
till den ökande utbildningsvolymen. 

projekt som idag syselsätter mellan åtta 
och nio doktorander och ett par senior
forskarskare. 

De nu aktuella industridoktoranderna 
ska dela sin tid mellan Företagsekono
miska institutionen och Institutionen för 
informatik, och man letar nu efter rätt 
slags doktorander. Tänkbara forsknings
projekt är integrering av företag med 
olika datorsystem. Trelleborg har särskilt 
under senare år sysslat mycket med 
företagshandel och problem kan uppstå 
när man köper ett företag med ett väl 
etablerat IT-system som inte stämmer
överens med moderbolagets. Även pro
jekt som berör organisation och ledning 
lär bli aktuella eftersom strategikunskaper 
kommer väl till pass vid företagsförvärv. 

Naturvetenskapligt trendbrott i Lund

Gymnasister läser gärna naturveten
skap – i Lund. Det tyder de färska ansök
ningssiffrorna inför hösten på. 

De flesta svenska universitet har fär
re förstahandssökande  till naturvetar
programmen. Men Lund ökar med 16 
procent. 

– Ett trendbrott, kommenterar dekanus 
Bengt Söderström. 

Sammantaget minskar antalet första

handssökande till höstens naturvetar
program med 4,6 procent, om man räk
nar in Umeå, Uppsala, Stockholm, Mitt
högskolan, Göteborg, Linköping och 
Lund. Alla redovisar sjunkande siffror 
– utom Stockholm och Lund.

Att just Lund är så eftertraktat tror 
Bengt Söderström är frukten av natur
vetarnas enträgna arbete med att nå ut 
till både grundskoleelever och gymna
sister. 
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Musiken ska höja 
resultatet på tentan 

Mika Eichenholz med Akademiska kapellet. 
FOTO: PETRA FRANCKE 

– Förutom att det var en fantastisk
föreställning att arbeta med blev ett be
stående intryck att jag gifte mig med en 
av Kristinorna, Agneta Hartell, som hon 
hette då. Hon dog tjugo gånger på sce
nen framför mig. Sedan dess har hon 
dött när vi gjort ”La Traviata” ihop 
också. 

Gästdirigera 
Parallellt med arbetet med Akademiska 
kapellet ska Mika Eichenholz hålla en 
kurs i dirigering vid Musikhögskolan i 
Malmö. Utanför terminstid kommer 
han att fortsätta att fara iväg och gäst
dirigera. Trots att han har arbetat i 
Skåne tidigare – bl.a. med Nordiska 
Ungdomsorkestern i Lund – kan stock
holmaren i honom inte nog förundras 
över hur nära det är till resten av Europa 
härifrån. 

– Det är ett fantastiskt läge – bara en
timme till kontinenten! 

P E T R A  F R A N C K E  

Den första april tillträdde Mika Eichen
holz tjänsten som director musices vid 
Lunds universitet. 

Därmed bytte han ut vardagen med 
professionella symfoniorkestrar på kon
sert- och operahus runt om i världen 
mot en amatörorkester i lilla Lund, där 
tentorna sätter stopp för utökad repe
titionstid. 

– Jag vill få studenterna att spela
bättre än vad de själva tror att de kan, 
säger han. 

Akademiska kapellet har funnits vid 
Lunds universitet sedan 1745, och är 
Sveriges tredje äldsta orkester. Orkestern 
skulle förgylla universitetets ceremonier 
med musik, och än idag spelar det åttio 
man starka kapellet på doktorspro
motioner och professorsinstallationer. 
Man ger dessutom egna konserter. 

Sedan starten har elva directores mu
sices hållit i dirigentpinnen – Mika 
Eichenholz är den tolfte. Det blir när
mare tjugofem år i snitt per director. 

Efter två repetitioner med kapellet 
tycker Mika Eichenholz att allt känns 
väldigt bra. Men han kan inte sia om 
hur lång hans ämbetstid blir. Tjugofem 
år – han är van att göra intryck på tju
gofem sekunder! Enligt en undersökning 
är det nämligen så lång tid det tar för en 
professionell symfoniorkester att bilda 
sig en uppfattning om en ny dirigent. 

Europa och Sydamerika 
Och Mika Eichenholz har hunnit träffa 
en hel del orkestrar under de fjorton år 
som gått sedan han gick ut Sibelius
akademin i Helsingfors. Han har rest 
runt i hela Europa, Sydamerika och Syd
afrika. Senast gjorde han tre turnéer i 
Nederländerna och Danmark med ett 
ryskt operasällskap. När han dirigerar 
operor brukar han annars stanna längre 
på ett ställe – han var t.ex. på Folk
operan i Stockholm i två år. Men gäller 
det en enstaka konsert varar engage
manget sällan längre än en vecka. 

– Det blir en väldigt komprimerad
repetitionstid med lite tid för social verk
samhet, berättar han. 

Kontrasten är stor mot Akademiska 

kapellet som övar tre tim
mar i veckan, plus några 
stämövningar och ett par 
helgpass per termin. 

– Det förefaller svårt
att öka repetitionstiden 
eftersom alla pluggar och 
tentar vid olika tillfällen. 

Med de förutsättning
arna gäller det att sätta 
rimliga mål. Mika Eich
enholz betonar spelgläd
jen, och ser sig själv som 
en coach och inspiratör 
som ska ge orkestermed
lemmarna verktyg att lyf
ta sig ett snäpp över vad 
de trodde var sitt bästa. 

– Mitt huvudmål är
inte bara att skapa levan
de musik, utan också ett 
stort liv runt musiken som 
även befruktar studierna. 
Jag tror att Beethoven kan 
höja resultatet på matte
tentan! 

Kapellets kommande 
program är inte bestämt än, men Mika 
Eichenholz kan tänka sig att utnyttja sitt 
kontaktnät och hyra in någon internatio
nell solist. Opera vore också kul att pröva. 

– Jag har startat en programkom-
mitté i orkestern som kommer att fung
era som bollplank. De ska också lära 
mig att ha tålamod med att repetera 
samma stycke vecka efter vecka. Det blir 
andra mänskliga kvaliteter när man ses 
regelbundet. 

Social musik 
Mika Eichenholz återkommer ständigt 
till den sociala sidan av musicerandet – 
hur bra social träning det är med kam
marmusik, där varje musiker spelar en 
avgörande roll och man samspelar utan 
dirigent. Eller hur viktigt mötet mellan 
människor är, och hur fördärvande det 
är för unga att ”bo i sin dator”. 

Ett avgörande möte för hans egen del 
skedde när han dirigerade 160 föreställ
ningar av musikalen ”Kristina från 
Duvemåla” i Malmö och Göteborg 
1995–96. 
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Östros vill ha en tredje termin

Utbildningsministern Thomas Östros 
tycker att svenska universitet och hög
skolor ska kunna ge undervisning i tre 
terminer, istället för nuvarande två. Han 
fick också gehör för sitt förslag på den 
socialdemokratiska tillväxtkongressen i 
april. Nästa steg blir förmodligen att 
Högskoleverket får i uppdrag att skissa 
på ett förslag. 

Forskning och utbildning anses som cen
trala för tillväxten. 

En tredje sommartermin innebär att 
studenten kan bli klar med sin utbild
ning snabbare, på långa utbildningar 
kanske ett halvår tidigare jämfört med 
idag. Det menar Sacos studentråd som
också stöder Thomas Östros förslag. 

Sacos studentråd kan tänka sig tre 

15-poängsterminer, istället för dagens 
två 20-poängsterminer.  Det innebär 45 
veckors heltidsstudier och sju veckors 
semester. Det blir effektivare använd 
studietid, man kommer snabbare ut på 
arbetsmarknaden, kan börja jobba och 
betala skatt, argumenterar studentrådet. 

Men Universitetslärarförbundet 
SULF inom samma fackförbund tar av
stånd från förslaget: 

– Det skapar nya problem. Och det är 
osannolikt att studenterna utan mera 
undervisning och bättre studiemedel 
kommer att kunna genomföra sina 
utbildningar snabbare. Risken är att 
kvaliteten sänks om fler ska bli klara på 
snabbare tid, menar SULFs förbunds
direktör Göran Blomqvist. 

Högskoleförbundet (SHUF) och stu

denterna i SFS intog samma hållning i 
skriften ”För- och nackdelar med ett 
utökat studieår” som kom förra året 
och som man gjorde tillsammans med 
SULF. 

10–12 veckors sommaruppehåll är 
bra vila för studenterna, understryker 
man i skriften. Det ger också studenter 
och lärare tid för reflektion. Risken med 
tre terminer är att tiden för samman
hängande forskning minskar. 

Effektivitetskraven och en nedkortad 
studietid kan också gå ut över högskol
ans mål att ge inte bara ren kunskap 
utan även bildning och möjlighet till per
sonlig mognad och utveckling, framhål
ler man i skriften. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

Är det ett bra eller dåligt förslag? 

Nils Gustafsson, vice ordförande i 
Lunds universitets studentkårer, LUS 

– LUS har inte tagit ställning i den
här frågan än. Som jag ser det finns 
det både positiva och negativa as
pekter på förslaget. Det är ju bra för 
dem som vill snabbare ut i arbetsli
vet. Och så slipper man gå arbets
lös under det långa sommarupp
ehållet. Det negativa är att det kan 
bli ökad stress för studenterna att 
klara av mer under kortare tid. Se
dan finns ju faktiskt möjligheten att 
plugga på sommaren redan  idag – 
man kan ju få studiemedel då 
också. 

Monica Almqvist, forskarassistent 
på Institutionen för elektronisk mät
teknik, LTH 

– Jag är skeptisk till förslaget. Stu-
denterna på LTH är redan hårt pres
sade och jag tror inte att det går att 
öka studietakten ytterligare. Däre
mot tycker jag att det hade varit 
positivt om studenterna fick mer 
studietid, inte för att bli färdiga 
snabbare, utan för att bättre hinna 
bearbeta sina nya kunskaper. 

För lärarnas del skulle förslaget 
innebära att de fick mindre tid över 
för forskning. Redan idag har 
många svårt att hinna ta ut sina se
mesterdagar. 

Åke Heed, studievägledare, Student
service 

– Tre terminer kan vara en fördel för 
studenter som har svårt att försörja 
sig på sommaren. 

– Samtidigt blir lovet för kort för
de ska kunna skaffa sig riktigt bra 
sommarjobb. 

– Ett tungt argument mot för
slaget är att vi behöver tid för att ta 
vara på sommaren, både studenter 
och andra anställda. Nackdelarna 
överväger – vi bör behålla två
terminsmodellen. 

Pehr Osbeck, SULF, 
Lunds universitet 

– Jag har inte funderat så mycket
på förslaget, men är skeptisk. Dels 
tror jag att både studenterna och 
lärarna behöver en sommarpaus. 
Dels finns en risk att man försöker 
pressa in lika mycket på varje ter
min som i dag och det blir ohåll
bart. Vi har redan tillräckligt bortfall 
på grundutbildningen. 
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– inget för svenskarna

I Danmark pågår Kulturkampen. Men 
inte i Sverige – här förstår vi oss inte på 
sånt. Vi är ”världens enda frivilliga en
partistat” och ägnar oss inte åt stora 
ideologiska konflikter. 

Den åsikten framförde professorn i idé
och lärdomshistoria i Lund, Svante 
Nordin, när Centrum för Danmarks
studier nyligen bjöd in till debatt om den 
danska Kulturkampen. 

Den borgerliga danska regeringen 
har proklamerat kulturkamp mot väns
terradikalismen, med udden riktad mot 
den s-märkta utbildnings- och kultur
politiken. Debatten har varit livlig om 
konst och litteratur, synen på det för
flutna, välfärden och ”det danska”. 

Antropologen och chefredaktören för 
Weekendavisen Anne Knudsen menade 
att Kulturkampen består av tre delar: 
den första är ett liberalt upplysnings
projekt om medborgarnas fri- och rät
tigheter. Det är liberalerna i regerings
partiet Radikale venstre, men också 
unga väljare med entreprenörsanda, 
som vill bygga ett samhälle med större 
frihet och ansvar för individen och göra 
upp med statens ”omyndigförklaring” 
av medborgarna. 

Av ekonomiska skäl 
Den andra kategorin fokuserar välfär
den. Populistiska Dansk folkeparti, 
stödparti till regeringen, men även 
invandrarkritiska socialdemokrater är 
kritiska till invandring av ekonomiska 
skäl: ”Kakan räcker inte till” . 

Den tredje kategorin lyfter fram reli
gionen som argument mot invandring. 
En växande minoritet i Dansk folkeparti 
hävdar att muslimer inte har i Danmark 
att göra – ”för här är vi kristna”. 

– För Anders Fogh Rasmussen och 
hans regering handlar det om att genom
driva en ideologisk förändring, spara 
pengar och öka medborgarnas ansvar 
för sin egen välfärd. Modellen för denna 
omstöpning har han tagit från Sverige 
och Bildts regering i början av 90-talet. 

De borgerliga i Sverige hade insett att 
för att bryta den socialdemokratiska 
hegemonin måste det ideologiska klima-

Danskarnas kulturkamp 

Antropologen och chefredaktören för Weekend
avisen Anne Knudsen. FOTO: BRITTA COLLBERG

verkan, den tidiga 90-talsdebatten och 
den omvärdering av välfärden som 
skedde under regeringen Bildt. 

En annan publikröst hävdade att den 
ideologiska förändring som ägt rum i 
Danmark, också skett i Sverige, bland 
annat genom att nyliberala värderingar 
delvis sugits upp av den socialdemokra
tiska regeringen. 

Historieforskaren Hanne Sanders, 
danska men bosatt i Sverige sedan 17 år 
och föreståndare för Centrum för 
Danmarksstudier, var också kritisk. 
Hon höll inte med om att den danska 
kulturkampen handlar om upplysning 
och frigörelse. Tvärtom är det en nästan 
aggressivt nationalistisk rörelse som lyf
ter fram det danska i alla lägen, sa hon. 

– Det danska körs fram av Dansk
folkeparti, och det färgar debatten i hög 
grad, erkände Anne Knudsen, som 
också var bekymrad över partiets infly
tande. 

– Men frigörelse kan inte vara att ha
bara en synpunkt, tillade hon. Varför 
ska socialdemokraterna ha monopol på 
frigörelse – varför lyfter man inte fram 
att de ofta flörtat med det totalitära? 
undrade Anne Knudsen. 

Liksom flera i publiken hävdade 
Hanne Sanders att en kulturkamp ägt 
rum också i Sverige – för tio år sedan 
närmare bestämt, då de värden vänstern 
företrädde angreps i debatten. 

– Visst hade vi en  försiktig diskussion 
i samband med kommunismens sam
manbrott och ”den svenska modellen” 
diskuterades. Men kampen övergick 
ganska snart i ny koncensus, hävdade 
dock Svante Nordin. Någon kultur
kamp av det slag som man ser i Dan
mark var det inte. 

   B R I T T  A  C O L L B E R G  

tet förändras. Men den svenska borger
liga offensiven handlade mest om eko
nomi, medan Fogh Rasmussen gått till 
storms på bred front. Hela offentliga 
sektorn, konstlivet, utbildningen osv. är 
i skottlinjen, liksom alla kulturradikaler 
på posterna i den sektorn. Dessa är dock 
inga stillatigande offer för statsminis
terns ”massaker” på oliktänkande utan 
ger igen av full kraft. 

– Kulturradikalerna var i början av
förra seklet en ren moderniseringsrö
relse, som först senare kom att knytas 
till socialistiska och kommunistiska 
idéer. Men i Sverige har att vara modern 
setts som typiskt svenskt, och inte i strid 
med liberala värderingar, sa Knudsen. 

Som ormarna på Island 
Idéhistorikern Svante Nordin hävdade 
att svenska kulturkamper är som or
marna på Island – obefintliga. 

– Här finns bara plats för en åsikt åt
gången. Men det råder inte åsiktsför
tryck. Den som tycker annorlunda får 
inte ens avdrag på lönen! 

Liksom Anne Knudsen menade han 
att det funnits försök till en svensk kul
turkamp: från förlaget Timbros revolt
försök på 80-talet till regeringen Bildts 
”thinktanks” i början av 90-talet. 

– Men inget har på allvar förmått
bryta den socialdemokratiska hegemo
nin i svensk politik, och de borgerliga 
partierna tävlar om vem som är mest lik 
socialdemokraterna, tyckte Nordin. 

Han förklarade koncensuskulturen 
med att Sverige är en geografisk avkrok 
som länge hade en homogen befolkning. 

Något som Anne Knudsen ifråga
satte. Homogeniteten är något av en 
myt, som också upprätthålls bland dans
kar och norrmän när de beskriver sig 
själva. Om skandinaverna är så homo
gena, varför reagerar de så olika i 
invandrings- och flyktingfrågor? 

Publiken hade invändningar mot 
både Knudsen och Nordin: 

– Vi har haft en kulturkamp med på
tagliga konsekvenser i Sverige, sa t.ex. 
Lunds socialdemokratiska kommunal
råd Lennart Prytz. Han tyckte att tala
rna underskattade Timbrohögerns på
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Olycklige finnen blev 
framgångsrik och djärv 
– 
rat under de 90 år som landet har varit 
självständigt. Ett syfte med Finlandsda

land i södra Sverige som vanligen har 
sina blickar riktade västerut och söder-
ut, sa Finlands ambassadör 
la. 

I slutet av april var det Finlandsdagar 
vid Lunds universitet. Som värdar stod 
universitetet och finska ambassaden i 
Stockholm. Under två dagar avhandla
des finsk-svenska relationer inom poli

Mest publik drog Paavo Lipponen, 
talman och före detta statsminister och 
Inger Segelström, socialdemokratisk 
riksdagsman och EU-nämndens odfö
rande, när de diskuterade Finlands och 
Sveriges roll i EU. Men även professorn 
statsvetenskap, Olof Ruin, med rötter 
både i Lund och i Finland lockade pu
bliken. Han gjorde en odyssé över hur 
Finlandsbilden i Sverige förändrats un
der de 90 år som landet varit självstän
digt. 

– Finland är ett grannland, men fram
står samtidigt som både outgrundligt 
och främmande, sa han. Språket är obe
gripligt för oss och historien dramatisk 
och präglad av inbördeskrig och ett 

När Finland blev självständigt 1917 
visste vi i Sverige inte om landet skulle 

Skandinavien. 
– Bilden av Finland blev att det var ett 

mycket osäkert land, som man inte vis
ste riktigt var man hade, sa Olof Ruin. 

Under andra världskriget brände sig 
bilden av ”Det olyckliga Finland” in i 
svenskarnas medvetande. Under det fin
ska vinterkriget var uppslutningen total. 
Svenskarna samlade in pengar och 
stickade vantar och strumpor åt de fin
ska soldaterna. Bilden av det olyckliga 

stärktes av att landet var fattigt och 
instabilt såväl inrikes- som utrikes
politiskt. 

I efterkrigstidens Sverige blomstrade 
ekonomin och folkhemmet byggdes 

upp. Engagemanget för Finland blek
nade och sakta kom bilden av Det olyck
liga Finland att ersättas med en annan 
bild, ”Finland som framgångsland”. 

jade vända för Finland. Nya företag 
startades och vann terräng. 

– Finsk design blev berömd och Ma
rabou trängdes ut av Fazer på affärernas 

Det djärva landet 
Under 90-talet har ännu en bild av Fin
land vuxit fram, ”Finland – det djärva 
landet”. Liksom Sverige har Finland 
haft ekonomiska svårigheter under 90
talet, men Finland har sökt andra vägar 
ut ur krisen. 

– Medan Sverige har varit en vankel
modig EU-medlem så har Finland varit 

Sveriges och Finlands olika inställ
ningar till EU kan delvis förklaras av 
murens fall i Berlin 1989. För Finlands 
del innebar den nya världsordningen att 
landet har vidgat sina horizonter och 

jat spela på en ny internationell arena. 
För Sveriges del, menar Olof Ruin, har 
horizonten krympt. 

– När det fanns två supermakter 
kunde det neutrala Sverige spela en ak
tiv global roll, nu är man ett land av 
många länder inom den europeiska ge
menskapen. 

U L R I K A  

O R E D S S O N  

Olof Ruin gav 
en odyssé av hur 
Finlandsbilden 
förändrats un

FOTO: 
ULRIKA OREDSON 

Svenskarnas bild av Finland har varie

garna är att ge en modern bild av Fin

Pertti Torsti

tik, ekonomi, forskning och kultur. 

ständigt hot från Ryssland och Sovjet. 

orientera sig mot Tyskland eller mot 

Finland levde kvar länge och den för

Det var framåt 60-talet som det bör

godishyllor, sa Olof Ruin. 

mycket aktiv, menade Olof Ruin. 

kommit ut ur skuggan. Landet har bör

der 90 år. 

Utbyte med Palestina 
diskuterades vid LU 
I maj gästade 
den palestinske 
utbildningsmi
nistern, Naim 
Abu Hommos 
(bilden), Lunds 
universitet. Till
sammans med 
rektor  Göran 
Bexell och per
sonal från Inter
nationella sekretariatet och Klas
siska och semitiska institutionen 
diskuterades olika former av uni
versitetsutbyte. 

– Vi har redan en del utbyte med uni
versitet på de ockuperade områdena, 
säger Henry Diab, studierektor på 
Klassiska och semitiska institutionen. 
Studenter från Lund har studerat både 
vid Västbankens äldsta universitet, Bier 
Zeit, och vid universitetet i Betlehem. 

De nya samarbetena som diskutera
des vid den palestinska ministerns be
sök var bland annat svensk-tysk-pales-
tinska planer på att starta ett centrum 
för fortbildning av lärare på Väst
banken. En annan möjlighet till utbyte 
som dryftades var att låta palestinska 
forskare göra korta studiebesök vid LU. 

– Något regelrätt studentutbyte är 
svårt att få tillstånd så länge UD avråder 
från att resa till de ockuperade områ
dena, säger rektor Göran Bexell. Däre
mot kan det bli tal om att låta palestin
ska studenter på mastersnivå komma 
hit och studera med hjälp från Sida el
ler Svenska institutet. 

Naim Abu Hommos informerade 
också om situationen för högre utbild
ning på de ockuperade områdena. Idag 
finns elva palestinska universitet. De är 
små och har på grund av det politiska 
läget stora problem att bedriva sin verk
samhet. Därför är olika former av utby
ten med andra universitet av särskilt 
stor vikt för studenterna. 

Den palestinske ministern befann 
sig i Lund för att skriva under ett avtal 
om samarbete mellan Individuell 
Människohjälp och den palestinska 
myndigheten. I samband med det pas
sade han på att besöka LU och även sin 
svenska kollega, Thomas Östros 

U L R I K A  O R E D S S O N  
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”Ingen vinst med 
slopade marknadshyror” 
Vissa av universitetets lokaler kan slip
pa marknadshyra. Det framgår av ett 
förslag från en statlig kommitté som 
utrett frågan om ändamålsfastigheter. 
Men universitetets byggnadschef, Lars 
Lavesson, menar att universitetet inte 
har pengar att tjäna på förslaget. 
– Det inte säkert att kostnadshyra blir
lägre än marknadshyra och sänks hyran 
så föreslås att statsanslagen sänks med 
motsvarande belopp, säger han. 

Universitet och högskolor har länge kla
gat över att marknadshyrorna slår orätt
vist och att statens fastighetsbolag Aka
demiska hus och Statens Fastighetsverk 
tar ut överhyror. Eftersom det inte finns 
någon marknad för lokaler som är 
specialanpassade för universitetsverk
samhet så fungerar inte marknads
principerna, menar kritikerna. 

För ett par år sedan ledde kritik från 
Riksdagens revisorer till att Finansde-

Lars Lavesson tror inte 
på marknadshyrorna. 

partementet tillsat
te en kommitté för 
att utreda frågan 
om vissa statliga 
b y g g n a d e r  s k a  
slippa betala mark
nadshyror. Kom
mittén har nu av
slutat sitt arbete 
och ger kritikerna 
delvis rätt. Somliga 
kulturinstitutioner 
och universitets

byggnader är så kallade ändamåls
fastigheter och kan därför slippa mark
nadshyror. 

För att klassas som ändamålsfastig
het ska byggnaden inte utan orimliga 
åtgärder kunna användas till annat än 
sitt ändamål eller så ska hyresgästen ha 
en särskilt stark anknytning till loka
lerna. Exempel vid Lunds universitet är 
Astronomihusets optiklabb och Univer
sitetshuset. 

Hyresgästen får rätt att begära att en 
byggnad ska räknas som ändamåls
fastighet och om hyresvärden tycker 
annorluna så ska en särskild statlig 
nämnd avgöra frågan. Samma nämnd 
ska också avgöra hyrans storlek. 

Byggnadschef Lars Lavesson ifråga
sätter kommitténs definition av kost
nadshyressättning. 

– I kostnadshyran har man bakat in
hyresvärdens och statens krav på av
kastning vilket innebär att hyran inte 
bara är baserad på självkostnaden, säger 
han. 

Bryta monopolet 
Lars Lavesson är också missnöjd med 
att utredarna inte hörsammat universi
tetets krav på att bryta Akademiska hus 
markmonopol inom campusområdet. 

– Vi har påpekat att marknadsvill
koren inte fungerar eftersom Akademis
ka hus äger all mark och vi är tvungna 
att anlita dem som byggherrar för alla 
universitetets nybyggen inom campus. 

LUs hyror ska omförhandlas

Införandet av kostnadshyror lär, enligt 
byggnadschef Lars Lavesson, inte sänka 
universitetets lokalkostnader (se artikel 
ovan). Däremot ser han fram emot de 
kommande hyresförhandlingarna med 
Akademiska hus. 

Under de närmsta två åren ska en stor del av 
universitetets hyreskontrakt omförhandlas. 

– Vi sluter tioåriga kontrakt med Akade-
miska hus och sammanlagt ska hyror på unge
fär tre miljarder kronor bestämmas, säger Lars 

Lavesson. Så även en marginell hyressänkning 
kan ge stora vinster åt universitetet: Om hyran 
sänks med tio procent så innebär det att univer
sitetet sparar 320 miljoner kronor på tio år. 

Är en hyressänkning att vänta? 
– Jag tror det, men det kan man förstås ald

rig veta, säger Lars Lavesson, som menar att 
dagens hyror är för höga. Akademiska hus är 
ett av de mest lönsamma företagen inom 
fastighetsbranschen. Trots att de är statligt 
ägda och tar mindre risker än andra fastig
hetsägare. 

Det som Maxlab och andra ändamålsfastigheter 
vinner på den nya billigare hyran förlorar de i 
minskade hyresbidrag. 

Om universitetet får beslutanderätt 
över marken tror han att det också 
skulle bana väg för fler donationer. Idag 
är det svårt att få donationer till bygg
nader eftersom donatorerna vill att 
pengarna ska stanna hos universitetet 
och inte gå till Akademiska hus. 

En viss hyressänkning 
Men skulle inte en hyressättning enligt 
principerna för kostnadshyra ändå 
kunna innebära en viss hyressänkning 
för universitetet? 

– Det är inte alls säkert, menar Lars
Lavesson. Flera av de aktuella husen 
kostar mycket att driva och de har ofta 
ett lågt marknadsvärde. Därför blir kan
ske inte alltid en kostnadshyra billigare 
än en marknadshyra. 

– Dessutom föreslår utredarna i sitt
betänkande att anslagen till universite
ten ska minskas med samma belopp som 
hyran eventuellt sänks med. Det innebär 
att även om kostnadshyran skulle bli 
billigare än marknadshyran så skulle vi 
inte tjäna på det. Ytterligare en nackdel 
med förslaget är att det tar bort alla in
citament för att hålla hyreskostnaden 
nere. 

Finns det inget positivt i kommitténs 
betänkande? 

– Jo, en sak. Idag betalar vi en garanti
för den byggnadsanpassning som vi gör 
med vissa av lokalerna. Den utgiften 
skulle vi slippa om vi övergår till kost
nadshyra. Men det är bara en marginell 
vinst. 

U L R I K A  O R E D S S O N  
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Felveckade proteiner 
lär oss mer om Alzheimer 
Vad är det som händer i hjärnan vid s.k. 
degenerativa neurologiska sjukdomar 
som Alzheimer och Parkinsons sjuk
dom? Man vet att det bildas fina mikro
skopiska trådar eller plack, d.v.s. klum
par av sådana trådar i vävnaden. Up
penbarligen finns det något gemen
samt drag i dessa sjukdomsprocesser. 
Ett första steg att förstå vad som hän
der på molekylär nivå kan nu ha tagits 
i Lund – och märkligt nog av en teore
tisk fysiker. 

Professor Anders Irbäck sysslade tidi
gare med högenergifysik men ingår nu i 
Avdelningen för komplexa system som 
i sin tur är en del av Institutionen för 
teoretisk fysik. Vid Avdelningen för 
komplexa system försöker man förstå 
hur proteinmolekyler veckar sig. Den 
tredimensionella strukturen avgör hur 
proteinet växelverkar med sin omgiv
ning, likaså dess förmåga till viss rörelse. 

– En proteinmolekyl består av en
kedja av aminosyror, säger Anders 
Irbäck. Tänk om man bara utifrån en 
given kedja av aminosyror kunde förut
säga hur proteinmolekylen skulle se ut 
i tre dimensioner. Vi som är teoretiker 
drömmer om att kunna lära oss detta. 
De sista tio åren har man gjort vissa 
framsteg på området. Vi har en ganska 
god bild av hur veckningen går till för en 
del mycket små proteiner som inte be
står av mer än högst 50 aminosyror. 
Trots allt är de krafter som styr veck
ningen bara ofullständigt kända, och 
när man har att göra med större mole
kyler är det svårt att förstå processen. 

Ibland går något snett under veck
ningen, och sådana avvikelser intresse-

Anders Irbäck funderar över veckade proteiner. 
FOTO: KENNET RUONA 

rar Anders Irbäck. Det kan se ut på föl
jande sätt. Vissa aminosyror är hydro
foba. De skyr med andra ord vatten och 
hamnar normalt i proteinmolekylens 
inre delar. Om veckningen går fel expo
neras sådana delar i stället mot omgiv
ningen, vilket kan leda till att olika 
proteinmolekyler dras till varandra. 

– Det är en sådan process som tycks
vara ansvarig för att ett visst protein 
med beteckningen ”A beta” klumpar 
ihop sig och bildar de fibriller som är ty
piska för Alzheimer och Parkinson. Vi 
har i vår tur undersökt en sekvens på sju 
aminosyror från ”A beta”. Det stämmer 
bra med vår hypotes om hur vecknings
processen går till, att när en sådan sek
vens mångfaldigas blir resultatet en 
kedja av molekyler som bildar trådar. 
Det här är ett steg mot att förstå en ti
dig fas i den processen, menar professor 
Irbäck. 

G Ö R A N  F R A N K E L  

BMC och Swegene i gemensamt symposium

Framstegen inom den biomedicinska forsk
ningen är numera ofta avhängiga av teknolo
giska landvinningar som gör det möjligt att 
mäta och studera nya fenomen. Sådan ny tek
nik utgör temat för ett symposium på Bio
medicinskt Centrum, BMC ,den 24–25 maj. 
Symposiet arrangeras av BMC och Swegene i 
samarbete. 

På programmet står bland annat ett före

drag av Charles Cantor från La Jolla. Han re
presenterar ett företag som utvecklat en metod 
för att snabbt och billigt hitta genetiska mar
körer som hänger samman med olika sjukdo
mar. Andra talare är Peter James från Swe
gene, som ska tala om proteinforskning för kli
niskt bruk, och Pamela A Hoodless från en ka
nadensisk forskningsinstitution, som ska tala 
om mushjärtats utveckling från embryostadiet. 

Avgaser lika farliga 
som trafikolyckor 
Hur farliga är egentligen de 
många mikroskopiska partiklar 
som luften i dag är full av idag. 
En stor del kommer från vägtra
fiken, både från dess avgaser och 
från slitaget mellan asfalt, däck 
och dubbar. En annan stor källa 
är förbränning där vedeldning i 
icke miljögodkända pannor iden
tifierats som en stor hälsorisk. 

I mitten av april fördes en två dagars 
diskussion om dessa frågor på LTH, när 
ett nätverk för forskare kring aerosoler 
(småpartiklar i gaser), myndigheter och 
forskningsfinansiärer möttes på Ingvar 
Kamprad Designcentrum. 

Här framträdde tekniker som berät
tade om det senaste i mätningsteknik 
och mätningsresultat liksom läkare som 
berättade om vilka skador som doku
menterats. Seminariet avslutades med 
en paneldebatt. 

Jämförde med bilolyckor 
Man jämförde flera gånger med bil
olyckorna, som dödar runt 550 männis
kor varje år. Är vi drabbade av trafikdö
den är vi smärtsamt medvetna om vilka 
offren är. Men faktum är att luftförore
ningar (i partikelform) enligt statistiska 
undersökningar vållar en förtida död för 
ungefär lika många svenskar. Men här 
vet vi inte vare sig namn eller ålder på 
offren. Däremot kan forskarna berätta 
att de är fler i storstäderna, men också 
överrepresenterade i kvarter med 
många vedeldade pannor. 

Arrangör för denna sjätte nätverks
träff var avdelningarna för kärnfysik och 
ergonomi-aerosolteknik med professo
rerna Erik Swietlicki och Mats Boh
gard i spetsen. Vägverket och Natur
vårdsverket sponsrade. 

Senare i år läggs ett förslag till gräns
värden för partiklar inom Sveriges nya 
miljömål. Representanter för Vägverket 
tyckte att dessa bygger på ett fortfa
rande mycket ”skakigt” underlag. De 
flesta forskare – och Naturvårdsverket – 
och miljöpolitikern Karin Svensson-
Smith (v) fann dock alla skäl att lägga 
fram gränsvärden, även om de betyder 
att mycket stora utsläppsreduceringar 
måste ske till 2010. 

M A  T S  N Y G R E N  
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ekonomin blivit allt
mer kunskapsbaserad ökar förhopp
ningarna att forskningen ska bidra till 
tillväxt och sysselsättning. I EU:s mål att 
göra Europa till den ledande kunskaps
ekonomin har universiteten en nyckel
roll. 

Lund har långa traditioner på områ

tetets näringslivsenhet m.fl. finns en väl 
utbyggd infrastruktur för att ta hand om 

om vi lyckats väl historiskt är frågan nu 

från näringslivet och teknologin från 

Så kan det gå till. Men vad krävs för att 
få fram många Decuma? Kan man 
skapa ett andra generationens inno
vationssystem som proaktivt utvecklar 
och kombinerar universitetets kunska
per med sikte på innovationer? Ett litet 
antal forskargrupper i Lund har lyckats 
ge upphov till flera företag, ett exempel 
är just Bildanalys vid Matematik
centrum. Ett närmare studium av hur de 
gått tillväga skulle kanske lära oss något 
om hur man bedriver applikations
inriktad grundforskning. 

Hur rimmar det med forskningens frihet, uttryckt i Lunds universitets 
strategiska plan?

Allan T Malm. Sådan verksam
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I TAKT MED ATT  

det. Genom Ideon, Teknopol, universi

och utveckla forskares idéer. Men även 

Kraven ökar på att universiteten ska fungera som utvecklingsmotorer för 
näringslivet. Beslutsfattarna vill ha mer industritillämpad forskning och se 
fler företag växa fram utifrån nya forskningsrön.

     – Vi behöver mer tidseffektiva modeller för att forskare ska kunna bidra 
med idéer till nya företag, menar professor 
het är en konflikt för forskaren eftersom den inte räknas som en merit i 
den akademiska karriären. 

Kreativ miljö avgörande för Lund 

Image och verklighet del V: 

vilken typ av innovationssystem som 
kan vara konkurrenskraftigt i framti
den. 

En studie som vi gjort av ett tjugotal 
nya teknikbaserade företag i Sydsverige 
antyder vissa mönster: 

För att starta ett företag krävs dels en 
teknologisk spetskompetens eller en ny 
kombination av teknologier, dels sofis
tikerad marknadskunskap, dvs. för
måga att föreställa sig en produkt och 
identifiera användare. 

Oftast kommer marknadskunskapen 

universitetet. 
Ett bra exempel på hur det kan gå till 

är utvecklingen av företaget Decuma. 

DECUMA HAR TAGIT FRAM en 
mjukvara för teckenigenkänning. Efter 
några svåra år kom genombrottet 2003. 
Då slöts ett avtal med Sony som ville an
vända Decumas produkt i sina hand
datorer till den japanska marknaden. 

Decuma föddes ur ett examensarbete 
på Matematikcentrumfrån Ericson. 
Uppgiften var att inventera vad som 
fanns i form av mjukvara för tecken

igenkänning. Slutsatsen blev att det inte 
fanns något riktigt bra och att man 
skulle kunna ta fram en bättre algoritm 
själv. Efter kontakt med Nokia fick man 
klart för sig att den största potentialen 
fanns på den kinesiska eller japanska 
marknaden. En expert på orientaliska 
språk knöts till företaget. 

Kombinationen av spetskompetens 
inom bildanalys och orientaliska språk, 
marknadskunskap från telekomföretag 
och ett stort arbete med att utveckla ett 
enkelt användargränssnitt blev en unik 
produkt. 

ETT HINDER ÄR KONFLIKTEN som 
uppstår mellan utvecklingsarbete och 
forskarkarriär. Den forskare som vill 
meritera sig för högre tjänster måste 
publicera sig internationellt – att starta 
ett företag är inget som räknas. Ska fors
karna vara motiverade att bidra med 
idéer behövs nya modeller för hur de 
utan att förlora för mycket tid kan med
verka vid starten av ett nytt företag. 

En annan kritisk faktor är hur univer
sitetet samarbetar med näringslivet. Vi 
behöver relationer som möjliggör effek
tiv kunskapsöverföring. En modell kan 
vara de långsiktiga forskningssam
arbeten eller ”lärande partnerskap” som 
Ekonomihögskolan har med ett par 
stora företag. När forskarna lärt känna 
företagets medarbetare kan de utan 
större arbetsinsats hjälpa företaget med 
idéer inom det egna forskningsområdet. 
Det kan gälla allt från hur företag ut
nyttjar Internet för rekrytering till nya 
sätt att organisera forskning och utveck
ling. Universiteten som nav i globala 
kunskapsnätverk är inte bara vackra 
förhoppningar. Här har vi något vi kan 
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”Forskarskolor 
minskar stressen” 

Gästkrönikan


ge tillbaka i den interaktion med företa
gen som behövs för forskningsbaserade 
innovationer. 

MEN AVGÖRANDE BÅDE för kom
petensen och innovationsförmågan är 
Lunds och universitetets ställning i 
framtiden. Högre utbildning är en 
bransch som globaliseras på samma sätt 
som andra branscher. Det innebär att 
våra studenter inte längre har ett auto
matiskt kunskapsförsprång. Med likar
tad litteratur och kursupplägg världen 
över blir kvaliteten på studiemiljön och 
den pedagogiska strategin istället avgö
rande. Studenter kommer att ”shoppa” 
efter de goda miljöerna. Detta är en ut
maning för Lunds universitet och en 
värdefull möjlighet att bredda rekryte
ringsbasen. 

EN INTERNATIONELL MILJÖ i 
Lund – t.ex. möjlighet anställa en japan 
eller amerikan (ofta anhörig till gästfors
kare) - är viktig också för de nya före
tagen. Högteknologiska företag är näs
tan alltid ”born globals”, dvs. företag 
som redan från starten måste vara inter
nationella. För Decuma finns kanske 
15–20 tänkbara kunder globalt. Att 
starta på hemmaplan eller hålla sig till 
Europa är inte att tänka på. 

Lunds som kreativ miljö – universite
tet, staden och dess näringsliv – blir av
görande för förmågan att attrahera ta
langer i internationell konkurrens. Det 
kräver i sin tur ett nära samarbete mel
lan universitet, politiker och näringsliv. 
Ett samarbete som blir alltmer centralt 
och akut att få till stånd. 

A L L A N  T  M A L M ,  P R O F E S S O R  

E K O N O M I H Ö G S K O L A N  

En bidragande orsak till att doktoran
derna känner sig mer stressade idag än 
för tio år sedan, är att trycket från pri
vatlivet har ökat under senare år, tror 
Lars Edgren, studierektor vid forskar
skolan i historia. 

– Idag är det vanligare med dubbla 
karriärfamiljer och dessutom ställer sko
lan idag högre krav på föräldramedver
kan, sa han och menade att forskarsko
lor bidrar till en bättre arbetssituation 
för doktoranderna. 

Lars Edgren var en av föreläsarna vid 
Arbetsmiljöhögskolans och Personal
enhetens lunchseminarium i april med 
fokus på doktorandernas arbetsmiljö. 

Lars Edgren jämförde forskarskolor
na med det lagarbete som finns inom de 
våta fakulteterna. 

– Inom de tekniska, medicinska och
naturvetenskapliga fakulteterna är det 
vanligare med forskargrupper och på så 
sätt blir ensamheten under forskarut
bildningen mindre påfrestande. 

I forskarskolan i historia påbörjar ett 
antal doktorander utbildningen vid ett 
och samma tillfälle. De går introduk
tionskurser och åker på internat tillsam
mans. Dessutom har samtliga finansie
ringen ordnad. En annan förbättring är 
att doktoranderna har tre handledare 

Lars Edgren tror på 
forskarskolors 

betydelse för att 
minska stressen. 

knutna till sig, vilket minskar sårbarhe
ten i relationen handledare-doktorand. 

– Men, påpekade Lars Edgren, forsk-
ning är ett kreativt arbete och därmed 
alltid förknippat med viss ångest. Andra 
saker är svåra att göra något åt. Det 
finns till exempel inte ekonomiska resur
ser att skapa forskarskolor inom alla 
ämnen. 

– Däremot kan vi värna om dokto-
randernas materiella villkor och se till 
att alla har en arbetsplats på institutio
nen. Vi kan också se till att handledarna 
blir bättre på att hjälpa doktoranden att 
avgränsa sitt avhandlingsarbete. Kortare 
avhandlingar skulle till och med kunna 
resultera i bättre kvalitet. 

– Dessutom, och det är viktigt, kan vi
minska doktorandernas stress genom att 
understryka att det inte ligger något 
heroiskt i att arbeta kvällar och helger. 

U L R I K A  O R E D S S O N  

Studenter tror inte på utvärderingars betydelse

De flesta kurser på universitetet utvärderas. 
Fast många studenter tror inte att utvärde
ringarna har någon större betydelse för ut
formningen av utbildningen. 

Det visar en undersökning som Utvärde
ringsenheten gjort, där de också har gran
skat hur studenternas rättighetslista följs. 

Enligt Högskoleförordningen ska alla högskole
kurser utvärderas. Och det gör de flesta vid LU, 
visar Utvärderingsenheten. Men eftersom 
utvärderingarna helst ska ske anonymt blir det 
många frågeformulär som studenterna måste 
fylla i. Ofta leder detta till att få svarar. Det be
hövs därför en diskussion om formerna för kurs
värdering, menar Utvärderingsenheten. 

Enheten har också granskat användningen 
av studenternas rättighetslista, som fastställdes 

av universitetsstyrelsen 1998. Den innehåller 
bl.a. riktlinjer för arbetsvillkor för förtroendevald 
student, den studiesociala miljön, kurs- och 
utbildningsplaner, examensarbeten/uppsatser, 
kursvärdering och examination. 

Listan fyller en funktion och används av 
många studentrepresentanter, visar undersök
ningen. Den är däremot bara känd bland ett 
litet antal ”vanliga” studenter. 

Rekommendationerna i listan uppfylls delvis. 
Utbildnings- och kursplaner föreligger enligt 
utbildningsvariga som regel i tid. Studenterna 
på de flesta utbildningar får information om 
reglerna för examinationen i samband med 
kursstarten. Tidigare skrivningar finns som regel 
tillgängliga. 

Det finns dock brister som skulle behöva 
åtgärdas, visar undersökningen. 
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Koldioxidutsläppen:


”USA kan inte längre gå sin egen väg”

En ny diplomati för uthållig utveckling 
– det är vad Sveriges chefsförhandlare 
i Rio och Kyoto, ambassadör Bo Kjellén, 
tycker sig se födas. Politikerna har re
dan genomgått en anmärkningsvärd 
sinnesändring i synen på växthuseffek
ten. Kjellén tror att samma ”paradigm
skifte” inom några decennier kommer 
att märkas i den allmänna opinionen. 

Edens stora auditorium var välfyllt när 
det första seminariet i serien ”Sju utma
ningar till uthållighet” drog i gång. Dess 
tema var det globala klimatet och syftet 
var att belysa problemen brett och över 
disciplingränserna. Det var därför som 
grundaren av IPCC, Inter Governe
mental Panel for Climate Change, pro
fessor Bert Bolin, deltog för att ge de 
naturvetenskapliga och tekniska aspek
terna på växthuseffekten, Bo Kellén de 
politiska och professor Carlo Jaeger från 
Potsdam de sociala. 

Bolin noterade att även om det finns 
en uppsjö av mätningar och data om 
växthuseffekten är tolkningen av dem 
vansklig. Under 2000-talet kan vi få 
uppleva en förhöjning av den globala 
medeltemperaturen men hur stor blir 
den? Förutsägelserna varierar från 1,5 
till 6 grader. 

– Därför har politikerna en svår sits.
Och det finns ju en tröghet inte bara i de 
naturliga systemen utan också i det 
mänskliga samhället, sa Bolin. 

Kyoto-protokollet 
Bo Kjellén, som har deltagit i det poli
tiska arbetet på detta område sedan 
1990, beskrev sin egen inställning som 
”försiktig optimism”. Han var med 
1992 i Rio när ramverkskonventionen 
för klimatförändringar antogs, och 
1997 när Kyoto-protokollet manglades 
fram; det var då begränsningarna i 
koldioxidutsläppen fastställdes och den 
nu förestående handeln med utsläpps
rättigheter skisserades. Bo Kjellén tycker 
att trovärdigheten i denna överenskom
melse är hög. 

– Trots all osäkerhet i bedömning
arna från vetenskapsmännen har reger
ingarna visat sig villiga att gå vidare, på-

Bo Kellén är försiktigt optimistisk när det gäller 
politikernas syn på växthuseffekten. FOTO: GÖRAN 
FRANKEL 

pekar han. Politikernas inställning har 
även påverkat näringslivet. Tänk bara 
på BP, som sagt att bokstäverna i nam
net i fortsättningen ska stå för ”Beyond 
Petrol”... 

Att USA som svarar för en tredjedel 
av världens koldioxidutsläpp och Ryss
land som svarar för 17 procent inte har 
godkänt Kyoto-protokollet avskräcker 
inte Kjellén. 

– Det kan dröja länge innan USA 
hoppar på vagnen men i det långa lop
pet tror jag inte att det kan stå emot 
trenderna i världssamfundet, resonerar 
Kjellén och fortsätter: 

– Olja är fortfarande världsekono-
mins livlina, och ett av skälen till USAs 
ovilja att ratificera är att man sneglar på 
Ryssland. Ibland verkar det som om 
Ryssland ska ratificera, ibland inte. Den 
ryska tveksamheten beror på att man 
hoppas kunna exportera olja i framti
den. På liknande sätt är Saudiarabien 
och andra oljeexporterande stater oro
liga för att efterfrågan på olja ska börja 
sjunka. 

Bert Bolin misströstade inte heller om 
den amerikanska inställningen. Han pe
kade på en klyfta mellan den federala re

geringen och vissa delstater där man redan 
har dragit igång program för att begränsa 
utsläppen. Och till LUM sa Bo Kjellén att 
det är sant att det finns en kraftig lobby
verksamhet från amerikanska företag 
som inte vill minska sina utsläpp. 

– Men det finns många företag med
en mer progressiv inställning, och vid ti
den för det amerikanska nejet såg det 
faktiskt ut som om de dominerade de
batten. Därför kom nejet som en över
raskning för oss förhandlare. 

Bo Kjellén sa också att den utveck
ling som nu börjat kunde gynna kärn
kraften, något som han uppenbarligen 
hade blandade känslor inför. 

Vad tror du om de nya teknologier 
som nu diskuteras för att motverka ut
släppen, t.ex. att pumpa ner koldioxid 
i marken? 

– Svårt att säga. Å ena sidan kan en 
sådan teknologi befästa vårt beroende 
av oljan, å andra kan det visa sig att den 
blir så dyr att det gynnar utvecklingen 
av alternativa energikällor, svarade han. 

Det handlar mycket om pengar och 
politik när man talar om krafter som kan 
motverka växthuseffekten. Men professor 
Carlo Jaeger, föreståndare för Potsdam 
Institute for Climate Impacts Studies, 
menade att man inte skulle undervärdera 
de psykologiska drivkrafterna. Han är 
schweizare och berättade att man i år 
stängt av Matterhorn för turisterna. An
ledningen är att permafrosten börjat tina 
med växande rasrisk som följd. 

– Det här kan vara en följd av kol
dioxidutsläppen, och det kommer att 
engagera mina landsmän, menade Carlo 
Jaeger. Men de kommer inte att bli upp
rörda för att turistindustrin förlorar 
pengar. Den smällen har vi råd att ta. De 
kommer att reagera av estetiska skäl och 
därför att deras nationella identitet är så 
nära förbunden med Alperna. 

Det är MICLU, Miljövetenskapligt 
centrum vid Lunds universitet som stod 
för arrangemanget som avslutades föl
jande dag med en offentlig debatt. Den 
27 maj diskuteras den globala livsme
delssituationen. Mer information finns 
på www.miclu.lu.se 

G Ö R A N  F R A N K E L  
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Carin Brenner talade om bl.a. terminsavgifter med rektor Göran Bexell. Dag Oredsson bar en av fanorna. 

Allvarsord under magnolian

nådde både gammal och ung

Studentinflytande, internationalisering 
och terminsavgifter hörde till de ämnen 
som LUSs studentkårs ordförande Carin 
Brenner tog upp i sitt tal när studenter
na uppvaktade rektor Göran Bexell den 
första maj. 

I sitt traditionella vårtal till rektorn lov
ordade studentkårernas ordförande uni
versitetets lyhördhet för studenternas 
åsikter. Men hon passade också på att 
klaga över att studenterna bara fick vara 
med var fjärde gång som lednings
gruppen träffades. Rektorn bjöd snabbt 
in studenterna till samtliga lednings
möten framöver och sa att student
medverkan var av största betydelse både 
för demokratin och för sakligheten. 

– Det är ni som kan bidra med syn-
punkter på hur utbildningen fungerar 
och kan förbättras, sa han. 

Studentkårens ordförande kritiserade 
universitetet för senfärdighet i frågor 
som rör Bolognaprocessen. Visserligen, 
medgav Carin Brenner, är diskussio
nerna nu i full gång men det tog lång tid 
och det är mycket tack vare engagerade 
studenter som Bolognafrågorna nu dis
kuteras på ett systematiskt sätt inom 
universitetet. 

Rektor Göran Bexell underströk vik
ten av att Lunds universitet anpassar sig 
till det europeiska samarbetet och inte 
isolerar sig genom diverse särlösningar. 

En annan fråga som berörde interna
tionaliseringen av universitetet var infö
randet av terminsavgifter. 

– Från vårt perspektiv är alla former
av införande av avgifter för högre ut-

FOTO: KENNET RUONA 

Gammal och ung kom till universitetsplatsen. 

bildning otänkbart och odemokratiskt, 
sa Carin Brenner, som menade att 
terminsavgifter går stick i stäv mot en 
breddad rekrytering till högskolan. Hon 
saknade Lunds universitets röst i debat
ten mot avgifter och kritiserade i skarpa 
ordalag att regeringen öppnat för möj
ligheten att ta betalt av länder utanför 
EES-området. 

– Vi vill understryka att det är ovär
digt för Sveriges främsta universitet att 
profitera på utbildningsbehovet i ut
vecklingsländer. 

Göran Bexell lät antyda att termins
avgifter kan bli en nödvändighet för att 
kunna bibehålla kvaliteten vid den hög
re utbildningen. Men underströk också 
att terminsavgifter inte fick införas till 
priset av minskad mångfald. 

– Avgifter måste, liksom i USA, kom
bineras med stipendier och bidrag som 
tar bort sociala och ekonomiska hinder 
för dem som vill och kan ägna sig åt 
högre studier, sa Göran Bexell. 

U L R I K A  O R E D S S O N  

Humanistdagarna – 
en seglivad veteran 
För nittonde året i rad anordnades 
humanistdagar vid Lunds universitet. 
Borta är forna tiders glansdagar då eve
nemanget var nytt och folk köade för 
att få en skymt av föreläsarna. Men in
tresset lever kvar. Det konstaterar Gre
ger Andersson, dekanus för den histo-
risk-filosofiska fakulteten, som i år stod 
för programmet. 

– Det har varit en bra publikuppslut-
ning, säger Greger Andersson, som 
dock är lite bekymrad över att ha förlo
rat den unga publiken. Gymnasieskolor 
runt om i Skåne specialinbjuds till 
humanistdagarna, men de senaste två 
åren har de lyst med sin frånvaro. 

– Nu ska vi utvärdera evenemanget 
och en av de frågor som vi måste ta 
ställning till är varför gymnasisterna inte 
kommer. 

U O  

Birgit Rausing 
hjälper Antikmuseet 
Professor Eva Rystedt fick inte bara ta 
emot Rausingpriset under humanist
dagarna. När donatorn, Birgit Rau
sing, presenterade pristagaren i univer
sitetshusets aula, överraskade hon ge
nom att donera en årshyra till museet 
som länge varit hotat av nedläggning. 

Eva Rystedt är föreståndare för 
Antikmuseet, som är en del av Institu
tionen för arkeologi och antikens histo
ria. 

Museets samlingar används i under
visningen, framförallt inom ämnet an
tikens kultur och samhällsliv, men även 
i latin och grekiska. 

Eva Rystedt fick Rausingpriset på 
40.000 kronor för sin forskning om 
etruskisk kultur, grekisk ikonografi och 
om influenser från antiken i modern 
västerländsk kultur. 

En annan viktig orsak till att hon fick 
priset var hennes arbete med att rädda 
Antikmuseet undan nedläggning. Ett 
arbete som hon har varit framgångsrik 
i och som nu fått ytterligare uppback
ning genom donationen från Birgit 
Rausing. 

Antikmuseets har en hyra på unge
fär 100 000 kronor om året. 

U L R I K A  O R E D S S O N  
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Framgång för LUB vid 
nordiska konferensen 
– En stor framgång, och Lunds 
universitet och bibliotek fick 
mycket beröm för att vara fram
synta. De säger Catta Torhell på 
Social- och beteendevetenskapli
ga biblioteket om den stora nor
diska konferensen om vetenskap
lig publicering som nyligen hölls i 
Lund. 

– Det traditionella sättet att sprida
forskningsresultat via sakkunnig
bedömda tidskriftsartiklar är sedan flera 
år i gungning. De allt högre priserna för 
dessa tidskrifter har fått nya alternativ 
att växa fram: ”open access”-tidskrifter 
på nätet, egenpublicering av s.k. pre
prints och postprints med mera (se 
LUM 10/03). 

DOAJ 
LU har legat långt framme i det här ar
betet, bland annat genom att Lunds 
universitets bibliotek startat DOAJ, en 
snabbt växande databas över fritt till
gängliga e-tidskrifter. För två år sedan 
var LU också värd för den första konfe
rensen på området, och nu var det ny
ligen dags igen. Runt 200 nordiska och 
en del europeiska och amerikanska del
tagare samlades i Stadshallen för att 
diskutera bland annat frågor om copy
right, säker arkivering, tredje världens 
tillgång till forskningsresultat, och 
forskningsfinansiärernas respektive tid
skrifternas ändrade roller. 

– Vid förra konferensen låg det re
volution i luften – alla var så missnöjda 
med situationen, och ville ha en änd
ring, men ingen visste hur. Nu har vi 
kommit så långt att vi sakligt och nyan
serat kan resonera om för- och nackde
lar med olika nyordningar, förklarar 
Catta Torhell. 

Hon är också nöjd med att frågor 
om vetenskaplig publicering börjar dis
kuteras även utanför bibliotekskrets
arna vid LU. En referensgrupp med re
presentanter för alla LUs forskningsom
råden ska bildas för att dels öka medve
tenheten om vad som händer, dels ta 
ställning till LUs policy på området. 

Nästa nummer av nyhetsbrevet 
ScieComInfo kommer att innehålla en 
bred täckning av konferensen, se under 
adress www.sciecom.org/sciecominfo. 

I B  

Behandling av benskörhet förbättrad

Behandlingen av benskörhet har för
bättrats påtagligt det senaste årtiondet, 
och det finns skäl att tro att den utveck
lingen kan fortsätta. Det menade pro
fessor David Reid från Aberdeen, en av 
talarna vid 2004 års Frank Wollheim
symposium i reumatologi. 

Osteoporos beror på dålig benstyrka, vilken i sin 
tur beror både på bentäthet och benkvalitet 
(struktur, mineralisering, omsättning m.m.), för
klarade professor Reid. Än så länge är bara 
bentätheten lätt att mäta. Men när det gäller 
risken för höftfrakturer, så kan en datormodel
lering av ledens form ge information som ökar 

möjligheten att förutsäga skador och föreskriva 
medicin på rätt sätt. 

En annan talare, professor Paul Emery, un
derströk betydelsen av att ge rätt diagnos av 
reumatoid artrit och börja behandlingen på ett 
tidigt stadium. 

– Röntgen räcker inte för rätt diagnos: fyra
femtedelar av patienterna har normala röntgen
bilder! Ultraljud och MR ger en mycket säkrare 
diagnos, framhöll han. 

Andra föredrag vid symposiet handlade om 
nybildning av blodkärl vid reumatiska sjukdo
mar och om genetiken bakom brosk- och ben
utveckling. 

I B  

Stor LU-representation i Nature Medicine

Två forskargrupper vid LU har artiklar 
med i majnumret av ansedda Nature 
Medicine. De står därmed för två av sex 
artiklar i tidskriften, något som kanske 
är ett rekord för Lunds universitet. 

De två grupperna leds av stamcellsforskaren 
Sten Eirik Jacobsen respektive läkaren/forska-
ren Mattias Belting från Avdelningen för cell
och matrixbiologi. 

Under 1990-talets sista år hyste forskar
världen stora förhoppningar på att vuxna stam
celler skulle kunna omvandlas till olika sorters 
celler i olika organ. Sten Eirik Jacobsen och hans 
medarbetare visar nu att denna idé inte fung
erar – i varje fall kan blodstamceller inte om
vandlas till hjärtmuskelceller för att reparera ett 
skadat hjärta. Forskningen bör därför i fortsätt
ningen inriktas på att hitta och använda de 
stamceller som är specifika för varje organ för sig. 

Mattias Beltings forskning handlar om s.k. 
angiogenes, nybildningen av blodkärl. Detta har 
blivit ett hett forskningsområde på senare år 
bland annat på grund av förhoppningen att 
genom att bromsa blodkärlsnybildningen i en 
tumör kunna ”svälta ut” tumören. Oönskad 
blodkärlsnybildning ingår också i diabetes
retinopati, en svår ögonsjukdom som drabbar 
många diabetespatienter. 

Belting har i sin forskning vid Scripps Re
search Institute i San Diego funnit att den s.k. 
vävnadsfaktorn spelar en viktig roll vid nybild
ningen av blodkärl. Olika delar av detta protein 
visar sig fungera som både ”gas” och ”broms” 
för angiogenesen. I normala fall ska dessa två 
funktioner balansera varandra, men vid t.ex. 
retinopati har balansen rubbats så att nya sjuk
liga blodkärl växer in i patientens näthinna. 

I N G E L A  B J Ö R C K  

Karolinska får allt större andel av VRs tjänster

Forskare från Karolinska Institutet får 
en allt större andel av de tjänster som 
finansieras av Vetenskapsrådets ämnes
råd för medicin. Av dessa gick år 2002 
ungefär fyra femtedelar till KI. 

De tjänster det handlar om är sexåriga forskar
tjänster på heltid för experimentella forskare 
och halvtid för kliniskt verksamma läkare/fors-
kare. 

Konkurrensen om de här tjänsterna har bli
vit allt hårdare. I början av 1980-talet beviljades 
ungefär 20 procent av ansökningarna om 
heltidstjänster, mot bara 8 procent år 2002. 
Fördelningen mellan könen har under samma 
period blivit jämnare, medan fördelningen mel

lan universitetsorter blivit ojämnare. 
Den ojämna fördelningen avspeglar delvis 

en ojämn sökning: forskare från KI stod år 2002 
för 54 procent av ansökningarna. Men eftersom 
de kammade hem 80 procent av tjänsterna har 
KI-forskarna dessutom fått extra bra utdelning 
på sina ansökningar. 

Medicinska fakultetens dekanus vid LU Jan 
Nilsson säger i en intervju i VRs tidning Forsk
ning & Medicin att krympta fakultetsanslag är 
ett skäl till att de mindre universiteten har svårt 
att hävda sig. Men det kan också finnas andra 
skäl, som att forskarna vid t.ex .LU inte tror sig 
ha en chans att hävda sig i konkurrensen. 

I B  

14 



”Magnetresonans är

en fantastisk teknik”

– Magnetresonans, MR, är en fantastiskt 
utvecklingsbar teknik. Andra tekniker 
kan vara mer känsliga men jag vet ing
en som är så dynamisk. Den verkar ald
rig nå någon platå där den är ”färdig”, 
utan nya utvecklingsmöjligheter dyker 
upp varje år! 

Det säger professor Kamil Ugurbil från 
Center for MR Research vid University 
of Minnesota. Som internationellt känd 
forskare i medicinsk bildteknik var han 
s.k. Segerfalksföreläsare vid Medicinska
fakultetens Neuroscience Day och det 
följande interationella Segerfalks
symposiet. Detta ägnades just åt medi
cinsk bildteknik, som är tänkt att bli ett 
nytt program inom fakulteten. 

Vid professor Ugurbils enhet har man 
MR-kameror med en magnetfältstyrka 
på 9.4 Tesla. Det kan jämföras med 3T, 
som är standard för moderna MR-ka-
meror inom sjukvården i Europa. 9.4T-
kameror används ännu inte för männis
kor, men 7T-kameror används experi
mentellt på människor bl.a. av Ugurbils 
forskargrupp. 

– Vi har sökt tillstånd för att använda 
9.4T-apparaterna också, och det ska 
nog gå bra. Vi har t.ex. låtit råttor bo 
inne i 9.4T-kameran ganska länge. Det 
verkar inte ha gett några effekter alls 
vare sig på de vuxna råttorna eller på de 
ungar som varit foster inne i kameran! 
berättar professor Ugurbil. 

Dessa starka MR-kamerorna är dyra, 
både för att de blir specialtillverkade och 
av tekniska skäl: de måste kylas med 
helium, och en av 9.4T-kamerorna i 
Minnesota innehåller en magnetspole 
med över 350 km koppartråd. 

Men de mer kraftfulla MR-kame-
rorna ger också forskarna mer informa
tion. Denna kan hämtas ut antingen 
som bilder, där man numera kan urskilja 
strukturer inom bildutsnitt med bara 4 
mm:s sida, eller som spektroskopi, där 
man ser ett spektrum av de kemiska 
ämnen som finns i det undersökta om
rådet. 

Vanlig MR utnyttjar de magnetiska 
egenskaperna i väteatomerna i vävna
dernas vatten. Men andra atomer kan 

Kamil Ugurbil från 
Minnesota var årets 
Segerfalksföreläsare. 
FOTO: INGELA BJÖRCK 

också ges magnetiska egenskaper och 
sedan inandas eller injiceras i kroppen. 

– Eftersom det inte handlar om radio-
aktiva ämnen är sådana försök helt ofar
liga. Men de kan ge värdefull ny infor
mation, säger professor Ugurbil. Han 
tror mycket på detta som en ny utveck
ling av MR-tekniken. 

Kamil Ugurbil och en annan talare 
vid Segerfalkssymposiet, professor Larry 
Wald från Massachusetts General Hos
pital i Boston, ingår i det vetenskapliga 
råd som ska hjälpa LUs medicinska fa
kultet utveckla ett nytt forskningspro
gram för experimentell neuro-bild-
teknik. Programmet är tänkt att bli tvär
vetenskapligt och även inkludera fors
kare från de naturvetenskapliga och tek
niska fakulteterna. 

– Vi vill bygga en bro mellan den ex
perimentella och den kliniska forsk
ningen, med hjärnstudier i fokus, förkla
rar Deniz Kirik och Freddy Ståhlberg. 
Deniz Kirik är forskarassistent i neuro
biologi och representerar den prekli
niska forskningen, medan professorn i 
medicinsk strålningsfysik Freddy Ståhl
berg representerar tekniken och klini
ken. 

Programmet är tänkt att ha tre inrikt
ningar: bildteknik i samband med djur
försök, bildteknik med försök på män
niskor, och bildteknik i samband med 
kliniska diagnoser. Planerna är ännu i 
sin linda och man räknar med att ägna 
resten av 2004 åt organisation, lokaler 
mm. Sedan kan man nästa år förhopp
ningsvis vara redo att gå in med ansök
ningar till stora forskningsfinansiärer. 

I N G E L A  B J Ö R C K  

Vetenskapen samlas 
i stort öppet forum 
Kan generna avgöra vad olika 
människor bör äta ? Har klinisk 
psykologi något att ge till orga
nisationer med problem? Hur ska 
Europa klara de väntade klimat
förändringarna? 

Dessa och en mängd andra frågor kom
mer att tas upp ESOF2004, EuroScience 
Open Forum i Stockholm i augusti. Det 
är ett stort arrangemang som vänder 
sig till både allmänheten och specialis
terna med mängder av aktiviteter. 

På den vetenskapliga sidan finns 
mer än 80 seminarier, symposier, före
läsningar och debatter. 250 talare från 
över 30 länder är engagerade, bland 
annat tre nobelpristagare, representan
ter från ledande forskningsinstitut som 
partikelfysikens CERN och rymdforsk
ningens ESA, och från en mängd euro
peiska och amerikanska universitet. 
Politiker och företrädare för industrin 
står också på deltagarlistan. 

Andra programpunkter är mer rik
tade till allmänheten. Det planeras 
vetenskapsteater, en havsforsknings
program ombord på skeppet Oceania, 
ett vetenskapstält i Kungsträdgården, 
en ”Profmobile” som ska fungera som 
flyttbar talarscen för föredrag och de
batter, och mycket mer. Många andra 
aktiviteter är speciellt riktade till lärare 
och elever. 

Det är i år första gången som Euro-
Science Open Forum anordnas. Men 
tanken är att arrangemanget ska åter
komma vartannat år, med ett nytt värd
land varje gång. Mer information finns 
på www.esof2004.org. 

I B  

Asienfrossa i Lund 
Den 25–27 maj kan den Asienintres
serade frossa i föreläsningar om allt från 
framväxten av hightech- industrier i 
Sydöstasien till Kinas politiska och kul
turella arv. Det är första gången som 
föreläsningsserien Focus Asia går av sta
peln. Centrum för Öst och Sydöstasien
studier tänker hädanefter bjuda på två 
föreläsningsserier om året, en gång på 
hösten och en gång på våren. 

Se program på www.ace.lu.se 
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Insändare


Spam-rensning tar

tusentals timmar

Jag har idag återkommit från en veckas 
vistelse utan tillgång till e-mail. I morse 
låg 1351 (ettusentrehundrafemtioett) e
brev i min inbox. Jag har ägnat två tim
mar åt att sortera dessa. Resultatet är att 
18 stycken, 1,3 procent, är av tillräck
ligt stort intresse för att inte genast för
passas till papperskorgen. 

Jag använder filter för såväl avsän
dare som ämne, så en stor del av breven 
går direkt i papperskorgen (jag tömde 
papperskorgen för en vecka sedan och i 
morse fanns där lite drygt 900 brev). 

Jag lägger uppskattningsvis en halv
timme varje arbetsdag på att rensa 
inkorgen från spam – än mer när jag 
jobbar hemifrån med en långsam anslut
ning. Vi är 20 lektorer på institutionen. 

Om mitt e-postinflöde och den tid jag 
ägnar att rensa inkorgen från skräp är 
representativt för lektorerna betyder det 
att lektorsgruppen årligen spenderar 
2300 timmar på att sortera skräppost. 
Detta motsvarar nästan två heltids
lektorat vid nuvarande uttag och till 
detta kommer naturligtvis den tid annan 
personal ägnar åt liknande städning. 

Kommentarer från kolleger bekräf
tade min misstanke: jag är inte ensam. 
En lektor bekräftade cirka 150 spam/ 
dag; en adjunkt räknade till 80 spam 
över helgen; en av sekreterarna får runt 
100 spam/dag; och en av professorerna 
kallar problemen ”oöverstigliga”. Vid 
samtal med kolleger vid andra lärosäten 
i landet framkommer det att problemet 

där förefaller mindre än vid Lunds uni
versitet. Frågor som inställer sig nu är 
om Nationalekonomiska instutionen är 
speciellt drabbad, eller om problemen är 
liknande på andra institutioner? Går det 
att kvantifiera problemet (på det sätt jag
gjort ovan)? Är då rektor medveten om 
problemets storlek, och står resurserna 
för att bekämpa spam i relation till 
denna kostnad? 

Hur ser LUs och LDCs strategi ut? 

A N D E R S  D A N I E L S O N  

N A T I O N A L E K O N O M I S K A  

I N S T I T U T I O N E N  

Svar: Ett hårdare regelverk väntas... 
Eftersom man vid Nationalekonomi valt 
att driva en egen epost-server så ligger 
åtminstone en del av problemet och en 
eventuell lösning lokalt där. Men från 
IT-enheten och LDC vill vi informera en 
del om läget och vad som planeras för 
central spam- och viruskontroll av 
epost. Detta problem berör många. 

Visst är oönskad epost (spam) något 
som orsakar problem och tar mycket 
tid, det är vi säkert alla överens om. 
Mängden spam har ökat mycket kraf
tigt. På centrala epostsystem vid LU 
hanteras idag 2–3 gånger så mycket 
epost som för ett drygt år sedan. Den 
centrala spam-kontroll som finns spam
märker ca 50 procent (under veckoslut 
mer än 60 procent) av all passerande 
post. Och en del slinker igenom utan att 
bli märkt. Det är inte helt lätt att auto
matiskt avgöra vad som bör betraktas 
som spam. 

Till sist är det mottagarens subjektiva 
bedömning. Samma brev kan klassas 
som spam av en mottagare men som ett 

högst önskvärt brev av en annan motta
gare. 

Dessutom har LU som myndighet en 
del juridiska krav på sig att inte automa
tiskt kasta bort inkommande epost, nå
gon anställd måste fatta ett beslut om att 
kasta den. Kanske bör regelverket juste
ras här, eller också får vi börja agera lite 
mindre lagligt... 

Det är därför som dagens spam-kon-
troll enbart MÄRKER misstänkt spam, 
det överlåts till mottagaren att i sitt 
epost-program aktivera lämpligt filter 
för att sortera undan spam. 

Vid LU finns en central spam-kontroll 
av inkommande epost. Denna kontroll 
täcker dock inte utan vidare de institu
tioner som, i likhet med Nationaleko
nomi, valt att driva en helt egen epostser
ver. I detta fall behöver ansvariga för 
denna server lägga in den spam-kontroll 
som kan finnas för denna typ av server. 
Eller också ansluta sin eposthantering 
till LUs centrala spam-kontroll. 

För närvarande pågår det en utbygg

nad vid LDC av centrala servrar för 
kontroll av såväl spam som virus i epost. 
Tre nya servrar håller på att sättas upp 
för detta ändamål. Denna utbyggnad 
utförs av LDC med resurser som IT-en-
heten skaffat. 

Efterhand väntas LU införa ett hår
dare regelverk kring hantering av epost 
innebärande t.ex. följande: 

• Utgående epost tillåts endast via ett
fåtal godkända epostservrar. 

• All inkommande epost skall gå ge-
nom central spam- och viruskontroll, 
även sådan som leveras till en lokal 
server. 

• Även intern epost bör passera
spam- och viruskontroll. Ett led i att 
åstadkomma ovanstående är att redu
cera antalet epost-servrar som drivs lo
kalt av institutioner m.fl. 

En utredning kring behovet av lokala 
epostservrar pågår. 

A R N E  S U N D S T R Ö M ,  I T - E N H E T E N  

T O R G N Y  H A L L E N M A R K ,  L D C  
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Fel om jäv i Oxfordgruppen

I april-numret av LUM finns en artikel 
införd med rubriken ”Misstanke om jäv 
fördröjer beslut om programområden”. 
Enligt min mening finns ett antal sakfel 
som inte kan stå obesvarade. 

Artikeln refererar till beslut tagna av 
medicinska fakultetsstyrelsen om att 
inte följa rekommendationer givna av 
den utvärderingsgrupp i Oxford som 
man anlitat. Rekommendationen gäller 
inrättandet av ett antal programom
råden inom fakulteten. 

Skälen till att inte följa denna rekom
mendation anges vara att jäv förelegat 
inom både Oxfordgruppens hantering 
samt inom fakultetsstyrelsen; man skri
ver ”Fakultetens styrelse var inte heller 
ojävig, visade det sig. Som aktiva fors
kare har de flesta av styrelsemedlem
marna någon sorts band till något eller 
några av de föreslagna programområ
dena.” 

Detta är en helt felaktig beskrivning 
då verkligheten är den motsatta. Vid dis
kussionen och beslutet om att inte följa 
Oxfordgruppens rekommendation 
fanns de facto INGEN ledamot som 
hade ett band till någon av de föreslagna 
programområdena. Däremot så var ett 

flertal styrelseledamöter medsökande i 
programområden som INTE blev re
kommenderade av Oxfordgruppen, vil
ket borde betecknas som STARKT JÄV. 
Det innebär att styrelsens ledamöter har 
handlat i sitt eget personliga intresse med 
det beslut man fattat. 

Att man senare, vid nästa styrelse
möte, försökt att släta över detta genom 
att be Vetenskapsrådet göra en förnyad 
utvärdering förstärker endast detta in
tryck. Det ställer inte Lunds medicinska 
fakultet i någon hedersam belysning när 
detta så småningom ska behandlas på 
Vetenskapsrådets styrelse. 

Detta senare beslut var också fattat 
efter att fakultetsledningen gjorde ”upp
täckten” att Oxfordgruppen anlitat sak
kunniga som sampublicerat med flera av 
de sökande. Detta förbättrar dock inte 
fakultetsstyrelsens position. Tvärtom. 
Man har gett denna utvärderingsgrupp 
ett uppdrag och nu ifrågasätter man 
denna utvärderingsgrupps integritet. 
Dessutom vet man ingenting om detta 
jäv eftersom Oxfordgruppen helt logiskt 
inte velat uppge vilka sakkunniga som 
man bett läsa igenom vilka ansökningar. 

Sampubliceringar mellan utvärderare 

Dekanus: Jävsförhållandena olika 
i Sverige och Storbritannien 
Programområdena är av stor betydelse 
för Medicinska fakultetens utveckling. 
Att låta externa bedömare granska och 
ranka vår egen forskning för att inrätta 
breda forskningsprogram är ett nytt 
grepp. Då får vi heller inte låta oss över
raskas av att vi stöter på oförutsedda 
problem i processen. Vi måste istället 
vara ödmjuka och ta till oss av de lärdo
mar vi drar. Utvärderingsgruppens 
kompetens och prioritering ifrågasätts 
inte. Däremot vill vi inte riskera att pro
cessen ifrågasätts på grund av de jäv 
som anses föreligga enligt svenska för
hållanden. Jävsförhållandena är oklara 

och olika regler tillämpas i Storbritan
nien respektive Sverige. Vi har bett uni
versitetets juridiska enhet om hjälp att 
klarlägga jävsförhållandena. Den juri
diska rådgivningen får ligga till grund 
för hur vi går vidare i processen. 

I framtiden ska Vetenskapsrådet göra 
den vetenskapliga bedömningen av våra 
programområdesansökningar – på så vis 
förebygger vi att detta händer igen. En ny 
utlysning av programråden som ska in
rättas 2005 kommer att göras till hösten. 

J A N  N I L S S O N ,  D E K A N U S

 M E D I C I N S K A  F A K U L T E T E N  

och utvärderade är vanligt förekom
mande inom forskarvärlden och är i det 
närmaste omöjligt att undvika. Även 
om sådana samband finns så har Ox
fordgruppen fått tillåtelse av fakultets
ledningen att anlita sakkunniga som en 
hjälp för sin bedömning, och det mest 
allvarliga är att man nu ifrågasätter 
denna utvärderingsgrupps auktoritet. 
Och detta är extra bekymmersamt efter
som denna internationellt välrenom
merade och erfarna utvärderingsgrupp 
även har lagt en rad framsynta men 
kontroversiella förslag om hur fakulte
ten ska kunna utvecklas och förbättras. 
Många forskare ifrågasätter nu både 
fakultetsstyrelsen integritet men även 
dess vilja att genomföra dessa nödvän
diga åtgärder. 

Avslutningsvis har jag noterat att 
LUM missat att höra bägge parter i 
denna viktiga fråga trots att man uppen
barligen har läst den diskussion som fö
rekommit på fakultetens elektroniska 
”lärarlista”. 

R I K A R D  H O L M D A H L ,  

O R D  L E D A M O T  I  M E D I C I N S K A  

F A K U L T E T S S T Y R E L S E N  

LUM förtydligar 
När jag i LUM-artikeln skrev att ”de 
flesta av styrelsemedlemmarna har nå
gon sorts band till något eller några av 
de föreslagna programområdena” av
såg jag alla som överhuvudtaget före
slagits till programområden, inte speci
fikt de tre som föreslagits av Oxford
gruppen. 

Rikard Holmdahls invändningar på 
den punkten bygger alltså på en miss
uppfattning av en kanske otydlig for
mulering. 

I N G E L A  B J Ö R C K  

L U M - R E D A K T I O N E N  
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19/5 
Hans Grundberg i organisk kemi: 
”Synthesis and binding studies of 9, 
10-disubstituted anthracene and 
dibenzobarrelene-based receptors for 
recognition of cabohydrates in water”. 
Kl 10.30 i sal B, KC, Lund. Patrik 
Wallman i kemisk teknologi med 
inriktning mot biokemi: ”Mo-deling 
nutrient cycling and sustainable forest 
growth in a changing world”. Kl 14.15 
i föreläsningssal 111, Geo-centrum 
1, Lund. Pär Herbertsson i ortopedi: 
”Radial head and neck fractures”. Kl 
9.00, universitetsklini-kernas aula, MAS, 
Malmö. Claes Jansen i kirurg i :  
”Pancreatic growth and secretion an 
experimental study on growth factors 
in rat and mouse”. Kl 13.00-15.00 
Kirurgiska kliniken, ing 42, MAS, Malmö. 

22/5 
Tobias Cronberg i experimentell 
hjärnforskning: ”Ischemic cell death 
in the CNS – applications of a new 
in vitro model”. Kl 09.00 i Segerfalk
salen, Wallenberg Neurocentrum, Lund. 
Maria Ytterbrink i nya testamentets 
exegetik: ”The third gospel for the 
first time Luke within the context of 
ancient biography”. Kl 13.15 i Carol
inasalen, Kungshuset. Stefan Ivarsson 

UCLU 

i fysik: ”Advances in stellar astrophysics 
from laboratory spectroscopy”. Kl 10.15 
i Lundmarksalen, Astronomihuset, Lund. 

25/5 
Therese Nilsson i klinisk genetik: 
”Genetic analyses of multiple myeloma 
and related plasma cell dyscrasias”. 
Kl 13.00 i föreläsningssal 2, Central
blocket, Universitetssjukhuset i Lund. 

26/5 
Stefan Persson i neurofysiologi: 
”Immunocytochemical studies of 
excitatory amino acid neurotransmitters 
and transporters in the spinal cord 
and nucleus submedius”. Kl 09.15 i 
Segerfalksalen, Wallenberg neuro
centrum, Lund. Joakim Cedergren 
i mekanik: ”Modelling of compaction 
of metal powder and damage accumul
ation due to fatigue in powder mate
rials”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, 
Ole Römers väg 1, Lund. Agneta Erfors 
i företagsekonomi: ”Det är dans i 
parken ikväll. Om samverkan mellan 
näringsliv och akademi med forskning
sparken som mäklande miljö och aktör”. 
Kl 13.00 i Crafoordsalen, Holger 
Crafoords Ekonomicentrum, Lund. 

27/5 
Lena Rask i klinisk kemi: ”Structural 
and functional studies of C4b-binding 
protein (C4P)”. Kl 09.15 Jubileumsaulan, 
Medicinskt forskningscentrum, ing 59, 
MAS, Malmö. Karin Fröjdh i allmän

medicin: ”Late-life depression from 
a primary care perspective”. Kl 13.15 
i Jubileumsaulan, MFC, MAS, Malmö. 
Ingrid Gustin i medeltids-arkeo-
logi: ”Mellan gåva och mark-nad. 
Handel, tillit och materiell kultur under 
vikingtid”. Kl 10.15 i Palaestra, Lund. 
Ulf Nyman i byggnadsmekanik: 
”Continuum mechanics modelling of 
corrugated board”. Kl 09.15 i sal V:B, 
V-huset, Lund. Céline Besnard i 
oorganisk kemi: ”Crystal-lographic 
studies of ternary chalco-genides and 
organic semiconduc-tors”. Kl 10.15 
i hörsal G, KC,Lund. 

28/5 
Yuri Zaushitzyn i kemisk fysik: 
”Energy migration and charge formation 
in conjugated polymers”. Kl 13.15 i 
sal A, KC, Lund. Yoshikatsu Hayashi 
i fysikalisk kemi. ”Oppo-sitely charged 
polyelectrolytes in solution”. Kl 10.15 
i sal C, KC, Lund. Anastassia Baxevani 
i matematisk statistik: ”Modelling 
sea surface dynamics using crossing 
distributions”. Kl 10.15 i sal MH:C, 
Matematikcentrum, Sölvegatan 18, 
Lund. 

3/6 
Rolf Granér i psykologi: ”Patrullerande 
polisers yrkeskultur”. Kl 10.15 i 
Edebalksalen, Socialhögskolan, Bred
gatan 26, Lund. Mats Johansson i 
praktisk filosofi: ”Empatisk förståelse. 
Från inlevelse till osjälviskhet”. Kl 11.00 

Centrum för danska 

i sal 104, Kungshuset, Lund. Pierre-
Antoine Dhonte i teoretisk fysk: 
”Pion and kaon dynamics at higher 
orders in chiral perturbation theory”. 
Kl 10.30 i sal F, Institutionen för 
teoretisk fysik, Lund. 

Följande disputationer har ägt rum: 
Anna Johnson i cell- och moleky
lärbiologi: ”Cartilage homeostatis: 
modulation of cells and extracellar 
matrix assembly”. Lingwei Wang 
i kardiologi: ”Expression and regulation 
of P2 receptors in human circulation”. 
Niclas E. Nilsson i cell- och mole
kylärbiologi: ”Discovery of Novel 
receptors for lipid mediators”.  Jo
han Eriksson Bajtner i organisk kemi: 
”Novel biologically actibe compounds 
by semisynthesis with fungal meta
bolites”. Elna Persson i livsmedels
kemi: ”Modicying cooking practices 
to reduce the formation of heterocyclic 
amines”. Liisa Martinson i kemisk 
teknologi med inriktning mot 
b i o g e o k e m i  :  ” R e c o v e r y  f ro m  
acidification – policy oriented dynamic 
model ing”.  Rianne Waninge i  
livsmedelsteknologi: ”Milk mimbrane 
lipids – dispersions, emulsions and 
interactions with proteins”. Róbert 
Zoltán Szász i strömningsteknik: 
”Numerical modeling of flows related 
to gas turbine combustors”. Alf An
dersson i mekanisk teknologi och 
verktygsmaskiner: ”Macrogeo-metric 
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defects – a numerical and experimental 
study of springback and surface 
defects”. Beatriz Palmarola Adrados 
i kemisk apparatteknik: ”Hydrolysis 
of by-products from cereal kernels for 
improved ethanol pro-duction”. Eva 
Bergenlöv i historia: ”Skuld och 
oskuld. Barnamord och barnkvävning 
i rättslig diskurs och praxis omkring 
1680-1800”. Lena Lötmarker i nord
iska språk: ”Krian i förvandling. 
Uppsatsämnen och skrivanvisningar 
för läroverkets svenska uppsatsskriv
ning”. Jeanette Hägerström i so
ciologi: ”Vi och dom och alla dom 
andra andra på Komvux. Etnicitet, genus 
och klass i samspel”. Christoffer Wong 
i straffrätt: ”Criminal act, criminal 
jurisdiction oand criminal justice”. 
Fredrik Johansson i växtfysiologi: 
”Gene character isat ion, act iv ity 
quantif ication and physiological 
responses of mitochondrial alternative 
NAD (P)H dehydrogenases”. Jonas 
Persson i fasta tillståndets fysik: 
”Optical studies of single quantum 
dots”. Nenad Jelisic i geoteknik: 
”Mass stabilization – stability and sett
lement in mass stabilized peat”. Thomas 
Hjerpe i radiofysik: ”On-line mobile 
in situ gamma spectrometry”.  Hans 
T Sternudd i konstvetenskap: ”Excess 
och aktionskonst, en semiotisk analys 
av Hermann Nitschs Das 6-tage-spiel 
med betoning på första dagens Mit
tagsf ina le”.  Christ ina Rosén i  

Shoppen 

medeltidsarkeologi: ”Stadsbor och 
bönder. Materiell kultur och social status 
i Halland från medeltid till 1700-tal.” 
Gunilla Lundström i litteraturve
tenskap :  ”När t idningarna blev 
moderna. Om svensk journalistik 1898
1969”. Mårten Wallette i national
ekonomi: ”Temporary jobs in Sweden: 
Incidence, exit, and on-the-job training”. 
Marie Cronqvist i historia: ”Mannen 
i mitten. Ett spiondrama i svensk kalla
krigskultur”. Jonas Grimheden i 
mänskliga rättigheter: ”Themis v. 
Xiezhi: Assessing judicial inde-pendence 
in the people´s republic of China under 
international human rights law”. Ola 
Holmberg i medi-cinsk strålnings
fysik: ”Ensuring the intended volume 
is given the intended absorbed dose 
in radio-therapy managing geometric 
variations and treatment hazards”. 
Antoine le Quéré i mikrobiologisk 
ekologi: ”Genome and Transcrip-tome 
analyzes in the ectomycorrhizal fungus 
Paxillus involutus”. Mikhail Lazarkov 
i strömningsteknik: ”Numerical Study 
of fluid-structure interaction with 
application to socillating cylinders”. 
David Karlsson i kemisk apparat
teknik: ”Aspects of the design of 
preparative chromatography for 
purification of antibodies”. Martin 
Karlsson i fysik: ”Methods to generate 
size- and composition controlled aerosol 
nanoparticles”. 

Utbildningsbidrag i limnologi och 
marinekologi. Ref nr 262, ans 20 maj. 
Info 046-2223801. 

Doktorandtjänst i biologi, inrikt
ning mot genetik. Ref nr 2081, ans 
21 maj. Info 046-2229265. 

Doktorand i kemi, inriktning mot 
fysikalisk kemi. Ref nr 1894, ans 24 
maj. Info 046-2228151. 

Utbildningsbidrag i kemi, inriktning 
mot växtbiokemi. Ref nr 281, ans 
24 maj. Info 046-2227788. 

Utbildningsbidrag i kemi, inriktning 
mot oorganisk kemi. Ref nr 280, ans 
24 maj. Info 046-2228118. 

Doktorand i förbränningsmotorer. 
Ref nr 739, ans 27 maj. Ref nr 739, 
ans 27 maj. Info 046-2228523. 

Backagården 

Doktorand i trafik och väg. Ref nr 
747, ans 27 maj. Info 046-2229142. 

Univers i tets lektor  i  mask in
konstruktion. Ref nr 473, ans 7 juni. 
Info 046-2228518. 

Av utrymmesbrist har LUM inte nå
gon information om stipendier & forsk
ningsanslag. Aktuella listor hittas däremot 
på www.eken.lu.se/stipendier och 
www.lu.se/intsek/EU:eu.html 
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Media tryck 

Svenska läkarsällskapet 

19/5 Lunschseminarium: Campuskurs eller nätbaserad? Eller både och? 
Kl 12.15-13.00 i UCLUs seminarierum, Tornavägen 9b. 

26/5 Teknik- och naturvetarcirkeln. ”Talen – matematiskens språk”, Gert 
Almkvist, Matematikcentrum, LU. Kl 19.30-21.00 Palaestra hörsal i Lund. 

27/5 Pedagogisk inspirationskonferens på LTH. Kl 08.00-17.00 LTH, Lund. 
För mer info www.lth.se/genombrottet/konferens/  eller 046-2223122. 

27/5 Filosoficirkeln ”Den mänskliga naturen”. ”Några speciella möten 
mellan konst, vetenskap och teknik”, Bodil Jönsson. Kl 19.30 i Lunds universitets 
aula. Se även www.folkuniversitetet.se 

28/5 Idéseminarium. ”Vi vet mer än vi tror! Kl 13.15-16.00 UCLUs utbildningslokal, 
Tornavägen 11, Lund. Info www.uclu.lu.se 

1/6 Filosoficirkeln ”Den mänskliga naturen”. ”Den inbilska människan”, 
Per Erik Ljung. Kl 19.30 i Lunds universitets aula. Info www.folkuniversitetet.se 

2/6 Lunchseminarium: Filmexempel i undervisningen. Kl 12.15-13.00 i 
UCLUs seminarium, Tornavägen 9b, Lund. Info /www.uclu.lu.se 

3-4/6 Symposium on physics teaching in the 21st century: pedagogical 
ideas and adapting to a changing student population. Om fysikutbildning 
i Lund. För mer information http://fun.fysik.uu.se 

4/6 Öppet hus på Akademiska verkstaden. Kl 09.00-13.00 på Sölvegatan 
14, Lund. För mer information: www.av.lu.se 

8/6 Lund Life Science Seminar: What viruses teach us about endocytosis. 
Kl 14.00-15.00 biologihörsalen, biologihuset, Sölvegatan 35, Lund. Info 

Doktorspromotionen 2004 
Promotionshögtidligheterna vid Lunds universitet äger i år rum freda
gen den 28 maj i Lunds domkyrka. Processionen avgår från universitetshuset 
kl 12.00 och beräknas lämna domkyrkan ca 15.15. 

I år är det ca 300 nya doktorer som promoveras och 16 hedersdoktorer. 
Av 1954 års doktorer, dvs årets jubeldoktorer, beräknas 8 närvara. 

Inträdesbiljett erfordras. Akademiska lärare vilka önskar deltaga i 
processionen ombeds anmäla detta till övermarskalken. 

För vidare information:

Övermarskalk Karin Dahlgren, tel 046-2220978.


Studentprästerna 
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Medicinsk donator med 
vänskapsband till Lund 

– Jag har gamla familje- och vän-
skapsband med Lund och medi
cinsk forskning ligger mig också 
mycket varmt om hjärtat. 

Så förklarar Bente Rexed, änka 
efter läkare och tandläkaren Gun
nar Rexed och svägerska till f.d. 
chefen för Socialstyrelsen Bror 
Rexed, sitt beslut att ge fyra rese
stipendier på vardera 25 000 kro
nor till unga forskare vid Medicin
ska fakulteten. 

Stipendierna delades ut vid 
Neuroscience Day på BMC. De fyra 
stipendiaterna är Malin Parmar, 
som forskar om stamceller och 
hjärnsjukdomar, Fredrik Bengts
son, också neurofysiolog och 
hjärnforskare, Karl Engelsberg 
som forskar om transplantationer 
till näthinnan, och Anna Ermund 
som arbetar med signalsystem med 
betydelse för smärta. Malin Parmar 
ska resa till Australien och de andra 
tre till USA. 

I B  

Hedersdoktorer 
möter intresserade 
Naturvetenskapliga fakulteten pre
senterar årets hedersdoktorer och 
deras forskning för alla intresserade 
den 27 maj i Lundmarkssalen i 
Astronomihuset på Sölvegatan. 
Klockan 10 – 12 framträder mete
orologen Bertil Larsson, Ljungby
hed och astronomernas hedersdok
tor Jacques Beckers, University of 
Chicago, som skildrar hur s k adap
tiv optik förbättrat teleskopens pre
standa. Efter lunch kl 13 talar pro
fessor Eric Warrant och därefter 
framträder den tredje hedersdok
torn, Sine Larsen, som är forsk
ningschef vid det stora europeiska 
synkrotronljuslaboratoriet ESRF i 
Grenoble. 

HÄNT 
STRATEGISKA Forskningsstiftel
sen, SSF, har delat ut 18 stycken 
1,5-miljoners stipendium för sär
skilt framstående forskare som vill 
försöka åstadkomma innovativ för
nyelse av sin forskning. En av de 
144 sökande forskarna som finns 
med bland de 18 är professor Carl 
Borrebaeck vid LU som kommer 
att inrikta sin forskning på att sam
arbete med bl.a Nanokonsortiet 
vid LTH för att  närma immun
teknologin till nanotekniken. 

MARIE JEPPSSON, doktorand i 
teknisk mikrobiologi vid LTH, har 
fått ett stipendium på 100 000 kro
nor från Konung Carl XVI Gustafs 
50-årsfond. Marie Jeppssons forsk
ning rör jäststammar för effektiv 
produktion av drivmedelsetanol ur 
förnyelsebara råvaror. Stipendiet 
ska användas för deltagande i Dr 
Uwe Auers forskningsgrupp vid 
ETH i Zürich. 

STADSFORSKARE får stipendium. 
Nästa läsår kan en, eventuellt två, 
svenska stadsforskare få tillfälle till 
en längre forskningsvistelse vid 
Johns Hopkinsuniversitetets Insti
tute for Policy Studies. Riksbankens 
Jubileumsfond (RJ) finansierar vis
telserna tillsammans med värd
universitet. I april besökte man 
Lund för att informera om det nya 
stipendiet i ”urban studies”. 

Vid Lunds universitet finns 
stadsforskning inom en rad ämnen, 
från teknik och arkitektur till eko
nomisk geografi och kulturgeo
grafi, sociologi, statsvetenskap, et
nologi och genusvetenskap. 

Från vänster forskningssekreterare 
Kjell Blückert, Riksbankens jubileums
fond, professor Sandra J Newman, 
Johns Hopkinsuniversitetet, samt 
kulturgeograferna Lena Eskilsson och 
Gunnar Törnqvist, Lunds universitet. 

FELLOW. Professor Bengt Sundén 
vid Avdelningen för värmeöverfö
ring, LTH, har utsetts till fellow i  i 
American Society of Mechanical 
Engineers, ASME. För att utnäm
nas till fellow krävs minst tio år ak
tiv ingenjörspraktik och att man på 
ett väsentligt sätt bidragit till yrkets 
utveckling. 

WENNER-GREN STIFTELSERNA 
har gett Wenner-Gren Fellow-sti-
pendier till fem unga disputerade 
forskare, varav två vid LU. De två är 
läkaren Kristina Persson, som ska 
forska om malariavaccin i Melbour
ne och neurobiologen Jan Sten
man, som ska undersöka mellan
hjärnans anläggning vid Harvard. 
Stipendierna ger möjlighet att först 
forska utomlands i två–tre år och 
sedan fortsätta arbetet i Sverige i 
två år. 

JAN O MATTSSON, professor em 
vid Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemanalys, har tilldelats 
Johan August Wahlbergs silverme
dalj av Svenska sällskapet för antro
pologi. Anledningen är ett mång
årigt framgångsrikt huvudredaktör
skap för sällskapets tidskrift. 

FYRA BLIVANDE CIVILINGENJÖ
RER från LTH vann den europeiska 
finalen i företagsstrategi för indu
striella ekonomer. Vinnarna heter 
Carl Andersson, Martin Dahl
berg, Erik Gunnarsson, Michael 
Sjöholm. Tävlingen gick av stapeln 
i Hamburg. 

FYRA EKONOMISTUDENTER 
vann Europafinalen i KPMG Case 
Competion som avgjordes i Prag i 
början av april. De lyckliga vinnarna 
var Johan Bäckman, Rickard Da
nielsson, Tomas Eliasson och 
Christian Grauers. 

HENRY DIAB på Institutionen för 
klassiska och semitiska språk har 
utsetts till årets studierektor. Priset, 
som består ett diplom, delades ut 
för första gången under Humanist
dagarna. Henry Diab undervisar på 
Avdelningen för Mellanösterns 
språk och fick priset för att han 
”med hårt arbete och goda visioner 
tar studenterna utom institutionens 
trånga utrymmen.” 

Per Petersson och David Bryder. 

BÄSTA MEDICINSKA avhand
lingarna under förra året har pris
belönats med Anna-Greta Cra
foords pris. Författare är neuro
fysiologen Per Petersson och 
stamcellsforskaren David Bryder. 

Peterssons forskning handlar 
om en ny inlärningsmekanism för 
kontroll och rörelseförmåga. Bry
ders avhandlingsarbete var inriktat 
på att isolera och karaktärisera 
stamcellerna i benmärgen. Han gör 
nu sin post doc i USA, medan Per 
Petersson fått anslag från Hjärnfon
den för sitt arbete i Lund. 

UMIT  BASARAN och  Mika 
Milicevic , studerande vid Institu
tionen för ekonomi och logistik, har 
gjort det vinnande bidraget till täv
lingen ”Årets exjobb inom produk
tionslogistik”. Prissumman på 
10.000 kronor delas ut av PLAN, 
Föreningen för produktionslogistik. 

PROFESSOR BERT BJÖRKNER, 
allergolog vid Universitetssjukhuset 
MAS, har fått Cancer- och Allergi
fondens Miljömedicinska pris på 
250.000 kronor. Han får priset för 
en omfattande forskargärning som 
fått stor internationell genomslags
kraft inom kontaktallergologin. 

ELIN ÖSTMAN, Kemicentrum, och 
Hindrik Mulder, BMC, tillhörde 
årets fem Druvanpristagare som 
sammanlagt fick dela på 1,2 miljo
ner kronor för sin forskning kring 
fetmarelaterade sjukdomar. 

PER SANDGREN, professor i kvar
tärgeologi, har blivit invald i Kung
liga Fysiografiska Sällskapet. 

ANDERS NILSSON kom på andra 
plats i SM i juridik. Priset fick han 
för bästa plädering och nu får han 
och lagkamraten Andreas Svens
son besöka Englands främsta ad
vokatbyrå inom affärsjuridik. 
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På gång 

Flygjubileum

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed 
firade 20-årsjubileum nu i april och 
firade med bl.a en flyguppvisning. 
Dagen inleddes med öppet hus för ti
digare anställda och elever/studen-
ter vid Trafikflyghögskolans lokaler 
i Ljungbyhed. 

Bemärkelsedagsceremonin in
leddes på Ljungbyhed av TFHS skol
chef K-G Lundberg som också var 
med 1984 och startade Trafikflyg
högskolan. Högtidsdagen fortsatte 
med föreläsning av bland andra 
Sven-Olof Olson f.d. chef för Flyg
vapnet och universitetsdirektör Pe
ter Honeth. 

Gympan på Gerda 

Nu finns den här – berättelsen om 
Gerdahallen i bokform. På nära 100 
sidor beskrivs Nordens mest välbe
sökta träningsanläggning i text, 
men framför allt i bilder tagna av 
fotograf Kennet Ruona, flitigt an
litad av LUM. 

Det är Bertil och Kerstin An
dersén som står bakom träningen 
vid Lunds universitet. De började 
1965 i gymnastiksalen på Palaestra, 
och flyttade till Gerdahallen på 80
talet. Deras idé är, och har alltid va
rit att träning ska vara rolig och lätt
tillgänglig. 

Boken är författad av Arne Ber
ge, och finns till försäljning på 
Gerdahallen och i bokhandeln. 

Dampstriden: 

Forskningsdata förstördes

Dampstriden är – kanske – möjlighet än att förstöra hela hon är inte förvånad; Göte
över.  20 hyllmeter forsk- materialet för att skydda borgsforskarna har redan ti
ningsdata ur den så kallade studiedeltagarnas integritet. digare hotat med att ”brännaHÄNT
Göteborgsstudien har för- Carina Gillberg är maka upp alltihop” säger hon. 
störts. Därmed är sexton års till Christopher Gillberg som – Det här stärker mig i min 
dokumentation som ligger ledde Göteborgsstudien där uppfattning att materialet inte 
grund för diagnosen damp man 1977–1993 undersökte tål granskning. Det som upp
borta. Sociologidocenten Eva 141 barn. I brevet betonas att rör är de genom att handla på 
Kärfve från LU kommer inte Christopher Gillberg är ut- det här sättet vänder bort 
att kunna granska materialet omlands och inte känt till pla- blicken från forskningen och 
och undersöka om felaktig- nerna. får det som gjorts att framstå 
heter begåtts. Detta trots att Vid Göteborgs universitet som ädelmodigt med syfte att 
Kammarrätten två gånger är man tagen av det som hänt: skydda någon annan. Man 
tilldömt henne och barnläka- – Jag har aldrig varit med undrar vad detta är för en 
ren Leif Elinder, Uppsala, rät- om något liknande, och vi vet organisation? Är det en åt
ten att se det. inte riktigt hur vi ska hantera komlig vetenskaplig samman

detta, säger byråchef Bengt slutning eller vad? 
Helgen den 7–9 maj, kort ef- Wedel vid Rektorsämbetet till Liksom kammarrätten me
ter kammarrättens andra LUM. Han överlämnade den nar Eva Kärfve att hon som 
dom, förstördes materialet 6 maj personligen ett brev till forskare självklart respekterar 
som legat inlåst i lokaler som forskarna med krav på att sekretess och att deltagarnas
hör till sjukvården. Över- materialet skulle hållas till- integritet inte skulle löpt någon 
läkarna Carina Gillberg och gängligt för Eva Kärfve. risk vid hennes granskning. 
Peder Rasmussen, båda oav- – Personalansvarsnämnden Eva Kärfve hade velat un
lönade docenter vid Göte- kommer att utreda den GU- dersöka Göteborgsstudiens 
borgs universitet (GU), ge- anställda Kerstin Lambergs metod för att fastställa diag
nomförde jobbet med hjälp del, och det kan leda till en nosen damp. Hon misstänker 
av flera destruktionsmaski- polisanmälan, säger Wedel. också att personer tillkommit 
ner. De gjorde det tillsam- Rektor Gunnar Svedberg under projektets gång utan 
mans med Kerstin Lamberg, beklagar att materialet för- att detta redovisats. I grunden 
controller vid Avdelningen för störts, men har uttryckt förstå- ifrågasätter hon benägenhe
barn- och ungdomspsykiatri else för forskarna som lovat ten att biologiskt och gene
vid GU. studiens deltagare att inte låta tiskt förklara beteenden som 

I ett brev till GUs rektor utomstående se materialet. hon menar lika gärna kan ha 
Gunnar Svedberg skriver de Eva Kärfve beklagar att sociala orsaker. 
att de inte sett någon annan materialet är förlorat men B R I T T  A  C O L L B E R G  

för studenter 
Ny nätguide Medel-Svensson har blivit större 

Medel-Svensson har ökat i längd FOTO: MATS NYGREN 
Universiteten i Öresundsregionen och vikt. I dagarna mättes  ett tu-Osså vi på sladden har lanserat en ny gemensam sental personer i helkroppsscanner 
Internetportal med information om på Ingvar Kamprad Designcentrum. 
studiemöjligheterna vid universite- Det är de första systematiska 
ten i regionen. mätningarna av svenska folket se-

Portalen ska göra det lättare för dan 1969 och bakom mätningarna 
studenter att få en överblick över står IFP Research i Mölndal. Företag 
de 4.000 studiemöjligheter som inom beklädnads- och fordons
finns bland de 14 universiteten, industrin ingår i projektkonsortiet. 
och underlätta för studenter att I Lund är det Institutionen för 
korsa sundet för studier. designvetenskaper, LTH, som har 

Den nya portalen, som invigdes fått forskningsmedel för att under
av Köpenhamns universitets rektor, söka dimensioner och former, sär
finns på www.studygateway.org skilt hos sittande människor. Mikael Blomé i rätt position scanning. 
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Vad är retorik och vad är verklighet i dagens Kunskapssamhälle?
 Den frågan försöker fem lundaetnologer besvara i en ny bok, med 

exempel från näringsliv, arbetsmarknad, skola och universitetsvärld.
    De tecknar en delvis hård bild. Kunskapssamhället underblåser en 
konkurrenskultur som slår ut även dem som utbildar sig.
    Ändå är utbildning vägen till ett bättre samhälle, kommenterar två 
LU-professorer etnologernas undersökning. 

Kunskapssamhället

kan slå hårt även mot högutbildade 
I kunskapssamhället är allt möjligt. Med rätt 
utbildning, kompetens- och karriärplanering blir 
du en vinnare. 

Det är budskapet. Det talas mindre om att 
några också måste förlora – trots att de utbil
dar sig. 

– Kunskap har inte längre ett eget, bestående vär
de. Kunskapen förväntas göra omedelbar nytta och 
blir snabbt förlegad. Den ses som lösningen på alla 
samhällsproblem och ska rädda välfärden, skapa 
tillväxt och nya jobb, säger Fredrik Schough. 

Han är docent och forskarassistent i etnologi 
och har tillsammans med forskarkollegan Markus 
Idvall varit redaktör för boken ”Kunskapssam
hällets marknad” (Studentlitteratur). Den under
söker kunskapssamhällets följder för arbetsmark
naden, skolan och den högre utbildningen och gör 
nedslag i två högteknologiska, forskningsanknut
na branscher. 

Samhällsförändringar 
Bakgrunden till dagens kunskapsretorik är eko
nomiska och sociala förändringar i samhället, 
säger Fredrik Schoug. Marknadsekonomin har 
slagit igenom och konkurrens som medel för ut
veckling har anammats i stora delar av världen. 

Samtidigt monteras välfärden ned, jobben 
inom produktionsindustrin flyttas till låglönelän
der och klassklyftorna ökar. Det politikerna er
bjuder för att möta utvecklingen är utbildning – 
för alla och i alla de former. 

Karin Salomonsson, universitetslektor vid In
stitutionen för Service Management vid Campus 
Helsingborg, har forskat om den kompetensut- Trots bättre kunskaper, kompetensutveckling och målmedveten karriär
vecklingsindustri som formligen exploderat på planering blir vissa omkörda på marknaden. Kunskapssamhället bygger på 
senare år. konkurrens, och förutsätter också förlorare. ILL: ANDRZEJ PLOSKI.▲  
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Konkurrensen hårdnar på arbetsmarknaden, även 
bland de högutbildade. ILL: ANDRZEJ PLOSKI. 

Med kompetens avses inte bara kunskaper och 
färdigheter utan också ”attityd”, vilket anses 
svårt men inte omöjligt att förändra – därav alla 
kurser i personlig utveckling. Det gäller att stöpa 
om sig till den flexibla idealperson som plats
annonserna efterlyser. 

Arbete har en annan roll än tidigare. Förr an
sågs det vara bra för moralen. I dag förväntar vi 
oss snarare att det ska vara kul. Den personliga 
karriären står i centrum, inte yrket eller arbets
platsen. 

Retoriken kring Kunskapssamhället hjälper till 
att omforma våra förväntningar både på samhäl
let och oss själva. 

– Genom att kompetensutvecklingsindustrin
frammanar ett närmast konstant tillstånd av upp
brott bidrar den till att göra människor kulturellt 
redo för förändring, menar Karin Salomonsson. 

Konkurrens 
Men trots bättre kunskaper, kompetensutveckling 
och målmedveten karriärplanering blir inte alla 
gångbara på marknaden. Kunskapssamhället 
bygger på konkurrens, och förutsätter också för
lorare. Doktoranden Kristina Gustafsson visar att 
utslagningen ofta börjar redan i skolan. Hon har 
studerat en skola i ett område präglat av hög ar
betslöshet, låga inkomster, låg utbildningsnivå 
och hög andel utlandsfödda personer. 

Skolledningen beskriver elevernas hemförhål
landen som torftiga, men hävdar att barnen har 
en chans att bli vinnare i kunskapssamhället om 
de hoppar på skolans kunskapståg. Då kan för
vandlingen till ”humankapital” starta. 

Om de däremot inte anammar det sätt att lära 
som anses som det bästa och rätta – just nu den 
forskande ”akademiska” arbetsmodellen – ja, då 
blir de å andra sidan förlorare. 

Dagens skola ger den enskilda eleven stor fri
het men samtidigt ansvaret för att han eller hon 
lär sig något. Därmed är det också elevens eget fel 
om han eller hon misslyckas. 

Passar inte alla 
Det speglar kunskapssamhällets krav på individen 
och är på det viset begripligt, menar Kristina 
Gustafsson. Men en modell som ensidigt betonar 
frihet och individualisering passar inte alla, påpe
kar hon. De som har andra livsmål än att ”frigö
ra” individen på ett sätt som passar ekonomin, de 
som t.ex. hellre satsar på familj än en karriär, kan 
känna sig förödmjukade. 

– Individuell frigörelse och utveckling får inte 
bli detsamma som exploatering, skriver hon. 

Kunskapssamhällets marknadstänkande har 
slagit igenom också vid universiteten, där t.ex. 
teknik, medicin och naturvetenskap har högre sta
tus än övriga ämnen och anses nyttigare, dvs. 
kommersiellt mer värdefulla än de andra, menar 
Fredrik Schoug. Han analyserar humanioras be
nägenhet att beklaga sig över sina ”kriser” och 
hur det hänger samman med förändringar i kul
turens sociala status. 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu talade 
på 60-talet om det kulturella kapital som klassiskt 
bildade akademiker förfogade över, och som gav 
dem en privilegierad ställning. 
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Kunskapssamhället... 

– Dagens situation är annorlunda, anser Fred-
rik Schoug. Humanioras stjärna har dalat. 

Bourdieu förutsatte en skillnad mellan finkul
tur och populärkultur, men i dag blandas högt och 
lågt och all kultur har blivit en vara på markna
den. Den humanistiska bildningen har förlorat i 
värde. 

– Humanisterna skyller sin förlorade prestige 
på resursbrist. Vad de egentligen är missnöjda 
med är att deras traditionella roll som uttolkare 
av finkulturen inte längre gör dem till systemets 
förmånstagare. Men att bara klaga på oförståen
de makthavare och otillräckliga anslag blir en 
partsinlaga. Humanisterna blir symptom på till
ståndet i samhället – istället borde de försöka 
förstå och analysera varför det blivit så här, me
nar Fredrik Schoug. 

Markus Idvall analyserar strategier hos forska
re som utvecklar xenotransplantationer, dvs. 
transplantation av djurorgan till människor. 

Djurorgan 
Om xenotransplantationer accepteras allmänt och 
förmås att fungera, kan de få stor både medicinsk 
och kommersiell betydelse. Djurorganen kan ju 
”produceras” för en marknad, och man är inte 
beroende av donatorer. 

Xenotransplantationer är kontroversiella, me
toden måste försvaras och forskarna deltar aktivt 
i debatten. För att bearbeta opinionen behöver de 
få ut strategisk information som gynnar deras sak. 
Journalister uppfattar ofta forskarna som objek
tiva experter och blir viktiga samtalspartners. 

Forskarnas roll har alltså kraftigt förändrats i 
Kunskapssamhällets hårdnande konkurrens om 
anslagen, de befinner sig fjärran från det isolera
de elfenbenstornet och får agera och hålla ställ
ningarna på många arenor samtidigt. 

– Forskarna är mycket mer än experter och
kliniker – de är också ekonomiska entreprenörer 
och anhängare av en politiskt och etiskt laddad 
idé, framhåller Markus Idvall. 

IT-företag 
Robert Willim, forskare på Service Management 
vid Campus Helsingborg, har studerat en annan 
höginnovativ miljö, ett IT-företag. Snabb föränd
ring utmärker branschen, något konsumenterna 
märker genom alla nya dataprogram som vräks 
ut på marknaden. Men tempot och den retorik 
som snabbheten alstrar får paradoxala konse
kvenser för företagets egen kunskapsutveckling, 
visar Willim. Mitt i kunskapssamhällets brus ver
kar tiden minska för att inhämta och utveckla nya 
kompetenser och färdigheter… 

Kunskapssamhället är en sida av en modern, 

globaliserad marknadsekonomi, sammanfattar 
Fredrik Schoug. Marknaden löser inte samhälls
problemen, utan försöker konkurrera bort dem, 
menar han. Enskilda aktörer kan slippa bekym
mer för egen del om de segrar i konkurrensen och 
därmed puttar över problemen på någon annan. 

– Samtidigt som det blir allt viktigare att täv
la, få bra betyg och så småningom en bra examen 
– för att slippa den misär som drabbar förlorarna
– så blir utbildning som framgångsbiljett allt min-
dre säker. 

Utbildar sig till arbetslöshet 
Det går inflation i systemet och många utbildar 
sig till arbetslöshet. Arbetsgivarna höjer hela ti
den kraven på utbildningsmeriter, men inte för att 
jobben nödvändigtvis blivit fler eller mer kvalifi
cerade. Utbildningsbeviset blir istället ett instru
ment för att under ett sken av rättvisa sortera 
människor och fördela resurser, t.ex. försvara sto
ra löneskillnader. 

Men fler utbildade borde väl ge större tillväxt 
och därmed ökad välfärd? 

– Jo, det är det man säger. Fast allting under
ordnas tillväxten och den politik som påstås öka 
tillväxten handlar ofta om nedskärningar i den 
offentliga sektorn och ökade ekonomiska skillna
der som ska fungera som ”incitament”. Välfär
dens och jämlikhetens verkliga problem är inte 
bristande tillväxt, utan tvärtom den tillväxtpoli
tik som förstärker klyftorna som tillväxten ska 
råda bot på, säger Fredrik Schoug. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

Fredrik Schough (bilden) har 
tillsammans med Markus Idvall 
varit redaktör för boken 
”Kunskapssamhällets 
marknad”. Den undersöker 
kunskapssamhällets följder för 
arbetsmarknaden, skolan och 
den högre utbildningen. 
FOTO: BRITTA COLLBERG. 

”Arbetsgivarna 

höjer hela tiden 

kraven på ut

bildningsmeriter, 

men inte för att 

jobben nödvän

digtvis blivit fler 

eller mer kvalifi

cerade.” 
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Kunskapssamhället... 

Klyftorna inom ungdoms
kullarna växer. Fler saknar 
gymnasiekompetens, 
samtidigt som fler skaffar sig 
långa utbildningar, visar 
Tapio Salonen. 
FOTO: BRITTA COLLBERG. 

10–15 procent av dagens 
ungdomskullar riskerar att 
aldrig kvala in på 
arbetsmarknaden och 
etablera sig som 
självförsörjande 
vuxna. ILL: ANDRZEJ 

PLOSKI. 

Utbildning ingen garanti 
men ger bäst chanser 

Samtidigt är det den bästa väg som står till buds, 
menar han. En avslutad utbildning visar att indi
viden kan inordna sig i ett socialt system – att han 
eller hon fungerar. Och det kräver arbetsgivarna. 

– De sämst utbildade ungdomarna i 20–25-års-
åldern får inte ens chansen att vända hamburga
re på McDonalds. 

Att studera och få ett utbildningsbevis blir 
alltså både mindre värt och allt nödvändigare. 

Tapio Salonen tror att det faktum att fler män
niskor har utbildning kommer att få gynnsamma 
effekter på samhället i stort och på sikt: 

– Men utbildning löser inte de fördelningspo-
litiska frågorna, lika lite som att tillväxt automa
tiskt ger ökad välfärd, slår han fast. 

– Att unga redan i sena tonåren blir betrakta
de som obrukbara och en belastning för samhäl
let är ett mänskligt och ekonomiskt slöseri. Om 
10–15 procent av en ungdomskull måste försör
ja sig på socialbidrag är problemen strukturella – 
det handlar inte om att dessa ungdomar inte skul
le klara jobb och utbildning. 

Utdragen ungdomstid 
Trygghetssystem som utformades under efter
krigstiden måste ses över så att de bättre matchar 
dagens långa och utdragna ungdomstid, menar 
Tapio Salonen. Annars är risken stor att dessa 

ungas utanförskap permanentas. 
Ungdomsarbetslöshet i sig är inget nytt fe

nomen. 
– Men på 70- och 80-talen fick de 

unga arbetslösa jobb igen när konjunk
turen vände. Det sker inte längre, el
ler i alla fall inte från 1990-talet och 
fram till 2001 som vi undersökt. 
Trots bättre tider släpps många unga 
inte in på arbetsmarknaden. Håller 
tendensen i sig kan vi få allvarliga 
problem om tio år, då babyboom
generationen blir 20–24 år, befarar 
han. 

B R I T T  A  C O L L B E R G  

Fotnot:”Ungas ekonomi och etablering. 
En studie om förändrade villkor från 
1970-talet till 2000-talets inledning” är 
gjord på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. 
Studien finns att läsa i sin helhet på 
www.ungdomsstyrelsen.se 

Mellan 10 och15 procent av dagens ungdoms
kullar riskerar att aldrig kvala in på arbetsmark
naden och etablera sig som självförsörjande vux
na. Det visar en undersökning av Tapio Salonen, 
professor i socialt arbete i Lund och Växjö. 

Tapio Salonen har studerat ungas ekonomi och 
etablering från 1970-talet till och med 2001 på 
Ungdomsstyrelsens uppdrag. Studien visar att 
utbildning är det som de flesta i dag ägnar sig åt 
långt upp i 20-årsåldern. Inom ungdomskullarna 
ökar dock skillnaderna. Gruppen unga som sak
nar gymnasiekompetens växer, liksom gruppen 
ungdomar med långa högskoleutbildningar. 

Ihållande svårigheter 
– Medan många tycks kunna njuta och dra för
del av den utsträckta och ombytliga ungdomsti
den, resa, pröva olika småjobb et.c. – så är det 
alltså en allt större grupp jämnåriga som får ihål
lande svårigheter att klara omgivningens krav och 
bli ekonomiskt självständiga. 

Det är flera faktorer som påverkar ungdomar
nas framtida chanser – förutom utbildning även 
klass, kön och etnicitet. 

Utbildning är inte en säker biljett till framgång, 
det håller Tapio Salonen med etnologerna om. 
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Fel att förvänta sig omedelbara 
vinster av att fler utbildar sig 
– Vi i Sverige har kunskapsförsprånget. Det kan 
vi utnyttja, säger Leif Edvinsson, adjungerad 
professor i intellektuellt kapital vid LU. 

Kunskap handlar mindre om fakta och mer 
om en förmåga att tänka och att skapa relatio
ner där kunskapen kommer till nytta. 

– Den förmågan åldras inte. Och ju fler som
har den desto mer dynamisk blir samhällsut
vecklingen. 

1998 blev Leif Edvinsson”Årets hjärna” – i kon
kurrens med bl.a. Bill Gates. Han fick utmärkel
sen för sin metod att mäta och redovisa en orga
nisations intellektuella kapital, t.ex. anställdas 
kunskaper som annars är osynliga i balans- och 
resultaträkningar. 

På 90-talet var han ”Director of Intellectual 
Capital” på försäkringsbolaget Skandia. Uppre
pade gånger betonade han att många bolag var 
för lågt värderade ur det intellektuella kapitalets 
perspektiv: det immatriella ”humankapitalets” 
värde framgick inte av den traditionella redovis
ningen. Detta lyssnade man på inom Skandia, och 
kritiker menar nu att hans teorier bidrog till att 
Skandia blåste upp vinsterna i sin redovisning, 
vilket ledde till höjda börskurser. 

Mycket vatten har runnit under broarna sedan 
dess. Leif Edvinsson lämnade Skandia i slutet på 
90-talet, och delar nu sin tid mellan akademin och 
fri näringsverksamhet. Han håller fast vid sina 
idéer om humankapitalet och betydelsen av kom
petensutveckling, och tror mycket på det som 
kallas lagen om växande marginalnytta. 

– Etnologerna fokuserar på konkurrensen och 
utslagningseffekterna. Men man måste se vad som 
händer på sikt. Med fler utbildade förändras för
utsättningarna i samhället och detta i sig kan ska
pa en dynamik. 

En utbildning blir i dag omodern efter i genom
snitt sju år; alla skulle egentligen behöva lägga 
minst en dag i veckan på att förnya sina kunska
per, hävdar han. Att kunskapen har kortare håll
barhet beror på den samhällsförändring som vi 
genomgår. Tittar man bakåt femhundra år, på 
renässansen och de nya tankar som föddes då, 
förstår man bättre vad som sker. 

– Vi behöver nya instrument och nya kartor för 
att navigera rätt i dagens verklighet, säger Leif Ed
vinsson. Han talar ofta i bilder, men har börjat 
blanda de marina metaforerna med biologiska. 

Ohämmad tillväxt associerar han till cancer och ta
lar hellre om förnyelse, gärna genom ”celldelning”. 

– Vi måste utveckla andra sätt att mäta för att 
registrera de värden som skapas om fler männis
kor är utbildade, lär sig hantera stora informa
tionsmängder och tänka kritiskt. 

I kunskapssamhället går vi från materiella till 
immatriella produktionsfaktorer, de senare kan 
vara kunskap, programvara, logistik, säkerhet, 
menar Edvinsson. Länder som Sverige måste ut
nyttja försprånget och ta sig in i ”möjlighetsrum
met”. Detta kräver att man inser att det som inspi
rerar till nya produkter inte är fakta utan tankar. 

– Om förmågan att tänka är central, så är vi
tillbaka vid ursprungstanken för universiteten. Då 
kan måttet på framgång inte vara att universite
ten håller budgeten... 

Sociala innovationer 
Dagens utslagning i skolan och på arbetsmarkna
den oroar dock även Leif Edvinsson. Den rimmar 
illa med framtidens behov. Nu behövs sociala 
innovationer och samhällsentreprenörer som kan 
vända skutan rätt. Här har humanisterna något 
att uträtta! 

– Tankekraften föds vi med. De allra flesta har 
samma förutsättningar, men de som får träning i 
att tänka når längre. Frågan är hur ett skolpro
gram ska se ut som tränar eleverna i ”tankegym”?

År 2010 kommer Sverige att ha brist på välut
bildade människor inom flera sektorer, t.ex. vår
den, säger han. De unga kan inte gå 15–20 år i
skola, utbildningen måste ”snabbas upp”. Ändå 
måste vi nog importera arbetskraft – kanske in
föra övergångsregler åt andra hållet…

År 2010 behöver Europa också ytterligare 
800.000 doktorander. 

– Hur ska de finansieras? frågar sig Leif Ed
vinsson. 

Kanske ska vi införa terminsavgifter på univer
siteten, funderar han. Ge universiteten ett slags 
rojalties på sina varumärken, relaterade till hur 
framgångsrika deras studenter blir… 

– Vi måste tänka i nya dimensioner, säger Leif 
Edvinsson, och tar till fysikernas strängteori för 
att få en bild som ”befriar tanken”. 

– Då får vi turbo på välfärden! 
– Det går fort nu – samtidigt som det går myck

et långsamt. 
B R I T T  A  C O L L B E R G  

Kunskap handlar mindre 
om fakta och mer om en 
förmåga att tänka och att 
skapa relationer där 
kunskapen kommer till 
nytta, menar Leif Edvinsson. 
FOTO: BRITTA COLLBERG. 

”Det går fort nu 

– samtidigt som 

det går mycket 

långsamt.” 
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Fågelradarteknik

gjorde honom till hedersdoktor


– Jag trodde att det var någon av killarna i bas
tugänget som ringde och skämtade med mig.

 Så reagerade flygmeteorologen Bertil Lars
son när han blev uppringd av någon som sa att 
han hette Bengt Söderström och utgav sig för 
att vara dekanus vid Naturvetenskapliga fakul
teten i Lund. Ju längre Larsson lyssnade desto 
tvivelaktigare föreföll dock bastugängshypote
sen. Sanningen gick upp för honom. Han hade 
utsetts till hedersdoktor bl.a. för sina insatser i 
ornitologisk forskning – trots att han påstår att 
han inte ens kan skilja på de vanligaste fågel
arterna. 

Bertil Larsson har arbetat som meteorolog vid F5 
i Ljungbyhed fram till dess att flottiljen lades ned 
1998. Han ägnade sig i många år åt utbildning av 
värnpliktiga meteorologer och åt bullerproblem 
– inte så mycket från flygplan som från skjutfält.

– Buller hörs mer eller mindre starkt beroen-
de på väderleken. Det gällde att avgöra vad som 
var den lämpligaste tidpunkten för skottlossning
ar och explosioner. Särskilt störande kunde det bli 
vid de skjutfält där man brukade förstöra ammu
nition. Risken för att man lämnade kvar blind
gångare blev mindre om man sprängde stora
laddningar. I Älvdalen fanns ett skjutfält där man 
ibland sprängde laddningar på uppemot 22 ton 
trotyl. Det blev en explosion jämförbar med den 
som nyligen drabbade Nordkorea och ett hål så 
stort att man kunde stoppa en villa i den, berät
tar Bertil Larsson. 

Fåglar på radarn 
Det var av en slump som gjorde att karriären en 
dag på 1970-talet tog en helt annan vändning. 
Bertil Larsson hade länge förbryllats av ”små 
knottror” som tycktes stå stilla på radarskärmen. 
Flottiljen fick besök av två lundaforskare, profes
sor Staffan Ulfstrand och den unge doktoranden 
Thomas Alerstam. De kunde berätta för honom 
att de små prickarna var fågelsträck. Alerstam 

och Ulfstrand hade redan använt en radar på 
Bulltofta för att studera fåglar i luften. Projektet 
handlade om att höja flygsäkerheten. Det gällde 
att utveckla prognoser för vilka dagar som inten
siteten av olika flyttfåglar var hög. För att veta när 
fåglarna kunde tänkas lyfta var det viktigt med 
väderleksprognoser. Fåglarna är nogräknade och 
flyger bara under gynnsamma vindförhållanden. 

– Det ledde till att jag i samarbete med Aler
stam utvecklade ett fågelvarningssystem som har 
använts av flygvapnet i tjugo år. Vartannat år bru
kade det inträffa en olycka som berodde på kol
lisioner med fåglar. Och vart tredje år brukade 
sådana olyckor kräva människoliv. Sedan var
ningssystemet introducerades har dessa olyckor 
upphört, säger Bertil Larsson. 

Radar för fågelskådning 
Men Larsson utvecklade också användningen av 
radarn för ren fågelforskning. I samarbete med 
LDC skapade han program som förenklade bear
betningen av data från fågelradarn. 

– Fågelforskningen gynnades faktiskt av atom
bombshotet, påstår Larsson och äntrar väder
radarfordonet PV 301, en ful fyrkantig koloss på 
hjul med en marschhastighet på 20 km/tim. 

– Det här fordonet införskaffades under det
kalla krigets dagar för att bestämma höjden på 
och avståndet till radioaktiva svampmoln. Den
na radar är bättre på att mäta i höjdled än andra 
typer av väderradar och därför får vi också infor
mation om hur högt fåglarna flyger. 

PV301 och några andra system har varit med 
ombord på diverse ekologiska expeditionsfartyg 
genom åren. Ett krängande båtdäck stör inte vä
derradarn. Däremot vet den inte när båten änd
rar kurs. För detta har Larsson utvecklat ett pro
gram som håller radarn informerad om läget. 

Den första av en rad arktiska och antarktiska 
expeditioner var en utflykt till en amerikansk ra
darstation på Grönland. Den ingick i Distant 
Early Warning, ett system som skulle skydda från 
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överraskande sovjetiska flyganfall. Alerstam och 
Larsson hade via UD och svensk militär fått till
stånd att besöka basen för att studera gäss som 
flyttade över den grönländska isen. 

– Det var en ogästvänlig plats, minns Larsson.
Den låg på isen 340 meter över havet och för att 
skydda radarantennerna hade man byggt upp en 
radom omkring, alltså ett skyddande klot som 
man bygger över teleskop. Den första radomen 
förstördes av vinden. Det löste man genom att 
bygga en radom som hölls uppe av ett inre över
tryck. Vindmätaren satt inte på toppen av anlägg
ningen utan på marken. Den kunde inte sitta nå
gon annanstans för då blåste den bort! 

– Amerikanerna var mycket undrande till vad
vi höll på med.”Fåglar? Här finns inga fåglar!” 
hette det. Vi upptäckte till och med att någon 
hade satt upp nidbilder av de svenska galningar
na i mässen. Amerikanerna såg samma små prick
ar som jag hade sett i Ljungbyhed, utan att inse 
vad prickarna betydde. Så småningom förstod de 
att det faktiskt var fågelsträck. Det visade sig att 
gässen färdades 60 mil över isen utan att gå ner. 

Bertil Larsson har varit med på resor längs Si
biriens nordkust, genom Nordost- och Nordväst
passagen och till Antarktis. Han har genom åren 
samarbetat med många forskare. Allt har inte 
varit serverat på ett silverfat. Han berättar t.ex. 
om hur överraskad han blev när det visade sig att 
ryssarna på rysk-svenska expeditionen längs Sibi
riens nordkust 1994 hade tagit med sig en egen 
meteorolog. 

– Meteorologen talade inte engelska, men kun-
de lite tyska. Så vi fick kommunicera på det språ
ket. Men för att förstå varandras facktermer 
måste vi rita och gestikulera. Sedan uppfann vi 
egna ord för dessa termer. Jag undrar hur myck
et en tysktalande person skulle ha begripit om han 
lyssnat till oss, säger Bertil Larsson. 

Hedersdoktor 
– Utan Bertil Larssons entusiasm skulle många av
våra arktiska och antarktiska forskningsprojekt 
aldrig ha kunnat genomföras, säger Thomas Aler
stam, numera professor i zooekologi. Bertil Lars
son har utsetts till hedersdoktor av tre skäl. För 
det första för hans praktiska insatser för flygsä
kerheten. För det andra för att han med hjälp av 
radar och eleganta datorprogram gett oss möjlig
het att utforska fåglarnas förflyttningar, något 
som var viktigt för att förstå hur de kan oriente
ra sig. För det tredje är han en länk mellan fors-
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karvärlden och Polarforskningssekretariatet, han 
fångar upp forskarnas behov och ser till att led
ningen tillgodoser dem. 

– Bertil Larsson är en tusenkonstnär och har en 

Han sätter sig in i problemen och hittar praktis

handla om vilka naturvetenskapliga områden 
som helst: en limnolog som ska undersöka ett 
vattendrag, en meteorolog som vill studera moln
formationer eller en oceanograf som utforskar is

I augusti är det dags för en ny expedition. Då 
ska man ta upp långa borrkärnor ur Lomonosov
ryggen på den arktiska havsbottnen. Det är en 
ömtålig operation och för att den ska lyckas mås
te någon hålla ögonen på väderleken 
och isdriften. Den nu 60-årige 
Larsson behöver dock inte 
gå sysslolös i väntan på 
detta. Det gäller att 
se till att fågelra
darsystemen fung
erar till en expe
dition till östli
gaste delen av Si
birien år 2005. 

T E X T  O C H  
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Flygmeteorolog Bertil 
Larsson har utsetts till 
hedersdoktor vid 
Naturvetenskapliga 
fakulteten för sina 
insatser för 
ornitologisk 
forskning. 
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Posttidning A 
Lunds universitet 
Box 117 
221 00 Lund 

Hallå!

… Louise Stjernberg, som i juni dispute
rar på en avhandling i folkhälsovetenskap 
om det aktuella ämnet fästingar. 

Vad fick dig in på det här området? 
– Som sjukvårdsofficer inom försvaret såg jag att
allt fler blev bitna av fästingar eller blev oroliga 
för att vara bitna. Blekinges kust har ju mycket 
fästingar, liksom hela östkusten upp till Gävle
trakten. 

Du har i din avhandling bland annat studerat hur 
människor i fästingtäta trakter beter sig. Påver
kas de av risken för fästingbett? 
– Ja, nära 70 procent gjorde olika saker för att före
bygga risken för fästingbett. Det kunde 
vara att beskära buskar och sly i närhe
ten, att ha overall på sig och byta om 
så fort man kommit hem, och att 
sopa av sig med sopborste. Somliga 
satt eller låg aldrig på gräset, andra höll 
sig till gångstigarna och gav sig aldrig rätt 
ut i naturen. Och det är ju synd, om man bor i en 
underbar miljö i den blekingska skärgården! 

Vad ska man göra om man inte vill inskränka sitt 
liv på det sättet, men ändå undvika fästingbur
na sjukdomar? 
– Man ska undersöka sin kropp och sina kläder
när man varit ute i naturen, helst så snabbt som 
möjligt. Det tar flera timmar för de bakterier som 
fästingen bär på att föras över till människan, så 
om man upptäcker fästingen tidigt hinner den inte 
göra skada. 

– Har man blivit biten, så ska man ha uppsikt
över det bitna stället och se om där uppstår en röd 
fläck, större än en femkrona, inom några dagar. I 
så fall ska man uppsöka läkare och få antibiotika. 

– Men borrelia, som det handlar om, kan i vis-
sa fall förekomma utan att ge någon reaktion på 
huden. Bakterien kan då i ett senare skede ge sym
tom som huvudvärk, yrsel, illamående, koncen
trationssvårigheter, domningar med mera. Det är 

viktigt att man vet om att även sådana svårtolka
de besvär kan bero på borrelia. 

Är du själv rädd för fästingar? 
– Nej, jag tycker nog fästingproblemet blivit lite
uppblåst i massmedia. Visst är borrelia en obehag
lig sjukdom, men ändå betydligt mindre vanlig 
och mindre farlig än t.ex. hjärtkärlsjukdomar, fet
ma och cancer. 

– Dessutom får jag själv sällan fästingar – un-
der 17 års arbete i det militära, med mycket kry
pande i skogsbryn, har jag råkat ut för bara tre
fyra fästingbett! 

Vad beror det på att somliga ofta får fästingar 
och andra inte? 
– Fästingar saknar ögon och reagerar i stället på
dofter och andra kemiska ämnen som koldioxid 
och kväve, samt på temperatur och rörelser i 
marken. Så skillnaden mellan olika personer kan 
hänga samman med skillnader i deras lukt och 
temperatur. 

Vad ska du göra nu när avhandlingen är klar? 
– Jag ska arbeta som lektor i folkhälsovetenskap
vid Blekinge Tekniska Högskola. BTH har ju 
mycket mer än data – här finns en sektion för 
teknik, men också en sektion för hälsa, en för 
management och en för ”teknokultur, humanio
ra och samhällsbyggnad”. 
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